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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att se vilka attityder lärare i programgemensamma ämnen 

på gymnasiet intog till nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa attityder, 

enligt informanterna, yttrar sig i undervisningen. Dessa attityder delades upp i en 

treenighet av komponenter bestående av kognitiv, affektiv och konativ komponent. 

Studien utfördes på en större gymnasieskola i södra Sverige där 20 lärare i 

programgemensamma ämnen, både teoretiska och praktiska, deltog i en enkät, varpå sex 

lärare valdes ut för uppföljande intervjuer utifrån hur tydligt de tagit ställning i olika 

frågor i enkäten. Resultaten visar att lärarna tenderar att uppvisa en negativ attityd till 

nyanlända elevers språkliga resurser då det rör svenska språket som upplevs ligga på en 

otillräcklig nivå för undervisningen. Även för de nyanlända elevernas språkliga resurser 

i form av andra språk så som modersmålet uppvisade lärarna en negativ attityd då detta 

utnyttjades i undervisningssituationen i liten grad.  
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1 Inledning 
Att komma in på ett nationellt program på gymnasiet idag är inte en självklarhet för alla 

och än mindre för elever med annat modersmål än svenska. Lindberg (2011, s. 157) 

skriver att många elever med svenska som andraspråk inte når betygen som krävs för ett 

gymnasieprogram och dessutom är andelen avhopp från gymnasiet stor för denna grupp 

elever. De elever som varit i landet kortare tid än 4 år räknas som nyanlända och många 

har deltagit i undervisning på en språkintroduktion innan de får behörighet till nationella 

program. Enligt Skolverkets rapport Uppföljning av språkintroduktion (Skolverket 

2017, s. 6) visar nationell statistik på att av elever som börjat sin utbildning på en 

språkintroduktion 2011, hade endast 20 % slutfört ett nationellt program hösten 2016. 

Det första stora steget för många nyanlända ungdomar är att få behörighet till ett 

nationellt program, men vad händer när dessa ungdomar kommit in? 

Enligt Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011, s. 8) ska eleven kunna se 

samband i sin kunskapsutveckling och kunna knyta till egna erfarenheter. För elever 

som inte gått hela sin skolgång i svensk skola kan dessa erfarenheter beröra 

ämneskunskaper inhämtade på ett annat språk än svenska. Läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket 2011, s. 10) fastställer att lärarens uppgift är att ”utgå från 

den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,” samt att ”stärka 

varje elevs självkänsla samt vilja och förmåga att lära”.  

Eleverna möter inte endast läraren i svenska som andraspråk, utan många andra 

lärare som inte har tillägnat sig nya rön för att bäst kunna stötta denna grupp elever 

(Lindberg 2011, s. 157). Detta kan ur ett andraspråksperspektiv kopplas till Cummins 

(2000, s. 10ff) teori kring hur andraspråkselever upplever undervisningen i olika ämnen. 

Han skriver att det finns två infallsvinklar på inlärningsprocessen, vilka består av 

kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Den förstnämnda har att göra med att 

eleven känner sig motiverad att utvecklas i ämnet om denna känner att innehållet är 

begripligt och kan kopplas till tidigare erfarenheter. Cummins framhåller att det kan 

vara en utmaning för lärare som arbetar med andraspråkselever att utröna vilka tidigare 

kunskaper eleverna har med sig, men att denna kunskapsbank utgör en viktig bas att 

utgå ifrån i undervisningen för att eleverna själva ska se vad de har med sig för att sedan 

gå vidare i ämnet. Identitetsinversteringen, som Cummins säger är en lika stor del av 

inlärningsprocessen, är att eleven ska känna sig sedd och respekterad i mötet med 

läraren. Att det finns en norm som säger att undervisningen ska vara enspråkig har, 

enligt Cummins, med sociala maktstrukturer snarare än pedagogisk forskning att göra. 
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Elever som ska bana sin väg i livet behöver känna sig bekräftade och att läraren har 

förväntningar på vad denne kan uppnå.  

Av detta kan ses att undervisning av flerspråkiga elever är en komplex situation 

som många lärare kan känna sig handfallna i och där elevens möjligheter till att nå sina 

mål avgörs av hur väl läraren är insatt i vad det innebär att lära sig ämneskunskaper på 

sitt andraspråk och vilken attityd lärarna intar till de förutsättningar som eleverna har, i 

detta fall fokuserat på elevernas språkliga resurser. Mot denna bakgrund formas en 

fundering kring vilka attityder dessa elever möter under sin resa mot en 

gymnasieexamen i samarbete med de lärare som ska guida dem dit.   

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka attityder till nyanlända elevers språkliga 

resurser hos lärare i programgemensamma ämnen på gymnasiet och hur lärarna 

upplever att dessa attityder yttrar sig i undervisningen.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka attityder uppvisar lärare i programgemensamma ämnen på gymnasiet till 

nyanlända elevers språkliga resurser? 

2. Hur konkretiseras dessa lärares attityder till elevernas språkliga resurser i 

undervisningen?  

 

3 Uppsatsens disposition 
I följande delar redovisas först en teoretisk genomgång där relevanta begrepp förklaras 

närmare. I detta fall beskrivs attitydbegreppet inom socialpsykologin och flerspråkighet 

och translanguaging. Eftersom studien har en fenomenologisk ansats kommer även 

denna teori förklaras. Efter begreppsgenomgången framläggs två studier vars syfte och 

material har ansetts relevant för studien, vilka kommer återkomma i den avslutande 

diskussionen. Vidare följer en metodgenomgång för hur studien genomförts, vilket följs 

av en resultatdel där information från genomförda enkäter och intervjuer presenteras 

tematiskt utifrån olika attitydkomponenter. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

insamlade data kopplade till tidigare nämnd litteratur.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för denna studie, vilka är olika komponenter av attityder, flerspråkighet och 

fenomenologisk teori och metod.  

 

3.1 Attitydbegreppet inom socialpsykologin 

Bijvoet (2013, s. 126f) framhåller att språkliga attityder inte är medfödda, utan en social 

konstruktion som formas av bland annat vanor och fördomar. Vidare framhåller hon 

attityder har olika funktioner som hon beskriver som den kognitiva 

orienteringsfunktionen, den affektiva eller evaluativa funktionen, den ego-defensiva 

funktionen och den instrumentella funktionen. Den kognitiva orienteringsfunktionen 

utgörs av människors behov av att kategorisera det som upplevs i livet. Den affektiva 

eller evaluativa funktionen beskriver de positiva och negativa egenskaper människor ser 

hos sig själva och som speglas i andra när människor utvärderar till exempel de 

människor de möter. Den ego-defensiva funktionen är ett vidare led i detta då 

människors negativa egenskaper projiceras på andra och därför sållar ut vilka som 

upplevs som acceptabla. Den instrumentella funktionen beskriver att attityder används 

för att bibehålla en persons sociala position genom sådant som värdesätts inom gruppen. 

Enligt Bijvoet (2013, s. 128f) handlar språkattityder ofta inte om språket självt utan om 

människors attityd till talaren. Dessa attityder har utvecklats genom historiska och 

politiska skeenden, vilka har format människors syn på vad som räknas som standard i 

språket.  

Attitydforskning har bedrivits länge men har enligt Fishbein och Ajzen (1975, s. 

1ff) inte varit konsekvent i hur attityder har uppmätts i olika studier. Olika instrument 

har använts och har valts för att passa olika studier. Detta gör att det har varit svårt att 

göra konsekventa mätningar vilket påverkat jämförelser mellan olika studier av 

attitydforskning. Det finns dock en treenighet som flera forskare har enats om, vilken 

består av tre komponenter av attityder. Fishbein och Ajzen (1975, s. 12) delar in denna 

treenighet i cognition, affect och conation, vilka översätts av Bijvoet (2013, s. 124) som 

den kognitiva, den affektiva och den konativa komponenten av attitydbegreppet. Den 

kognitiva komponenten syftar till personens förutfattade meningar vilka inte behöver 

bygga på fakta. Den affektiva komponenten kan kopplas till den kognitiva komponenten 

och handlar om de känslor som denna skapar. Den konativa komponenten är ett tredje 
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led som kan utgå från föregående komponenter och står för hur personen handlar utifrån 

sin attityd utifrån den kognitiva och affektiva komponenten. Bijvoet skriver att dessa 

olika komponenter ofta står i relation till varandra, men att så inte alltid är fallet. Det är 

alltså möjligt att en positiv kognitiv och affektiv attityd inte nödvändigtvis resulterar i 

att vederbörande handlar därefter. Fishbein och Ajzen lägger även till en fjärde 

komponent där de skiljer på konativ komponent och beteende (behavior, svensk 

översättning) eftersom de menar att det kan finnas en skillnad mellan hur en person 

ämnar bete sig och hur hen faktiskt handlar i olika situationer. Denna uppdelning görs 

inte i denna studie, utan den konativa attityden inbegriper de båda eftersom det är 

informanternas utsagor kring upplevda situationer som utgör materialet och inte till 

exempel  klassrumsobservationer som skulle vara nödvändiga för att redogöra för 

begreppet beteende i detta fall.  

 

3.2 Flerspråkighet och translanguaging 

Definitionen av begreppet translanguaging har utvecklats genom åren. Enligt García 

och Li (2018, s. 41) myntades uttrycket år 1994 av Cen Williams då det stod för hur 

elevens olika språk användes vid reception kontra produktion i undervisningen. Idag 

står begreppet snarare för de språkliga handlingar som sker hos en individ och ska inte 

förväxlas med kodväxling, vilket innebär att personen byter mellan sina olika språk i 

olika sammanhang. I kontrast till detta berör translanguaging snarare ”[…] talarnas 

konstruktion och användande av ursprungliga och komplexa ömsesidigt relaterade 

diskursiva praktiker, som inte så lätt kan tillskrivas det ena eller andra traditionellt 

definierade språket, men som utgör talarens hela språkliga repertoar”. (García och Li 

2018 s.44).    

Det finns enligt García (2009, s. 318ff) två principer som lärare som undervisar 

flerspråkiga elever bör förhålla sig till, vilka är social rättvisa och social praktik. Den 

sociala rättvisan inbegriper rättvisa, tolerans för språk, förväntan och stränghet och 

bedömning. Rättvisan handlar om att alla elever ska kunna delta i undervisningen 

utifrån sina egna förutsättningar och det är lärarens uppgift att se till att miljön är 

tillåtande i klassrummet och att alla språk respekteras. Toleransen för språk beträffar 

hur språken används i klassrummet, där modersmålet, enligt García, ska vara ett 

naturligt inslag. Dock ska användningen av modersmålet i undervisningen inte vara 

godtycklig, utan detta ska läraren vara medveten om i sin planering. Förväntan och 

stränghet handlar om att inte ge avkall på förväntningar läraren har på eleverna och att 
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undervisningens innehåll inte ska förenklas för elever med ett annat modersmål, utan 

förtydligas och det är lärarens uppgift att stötta flerspråkiga elever i undervisningen. 

García framhåller att bedömning utgår från formativ bedömning där läraren följer 

elevens utveckling med hjälp av till exempel loggböcker.  

Den sociala praktiken handlar enligt García (2009, s. 323ff) om hur elever lär och 

utvecklas tillsammans med andra. Den sociala praktiken utgår ifrån fyra punkter; 

interaktion och medverkan, språk, samarbete i grupp och relevans. Interaktionen ska 

enligt García vara fri och inte lärarstyrd, utan det viktiga är att eleverna fokuserar på 

uppgiften. Språk handlar inte bara om att förstå ordens mening, utan också om språkets 

syfte i olika sammanhang. Samarbetet kan enligt García göras både genom indelningar i 

homogena och heterogena grupper, men arbetet måste ha ett tydligt mål så att alla 

känner engagemang för uppgiften. Därför är det viktigt att uppgifterna har relevans för 

eleverna så att de kan utgå från sin egen verklighet.  

Enligt García och Seltzer (2016, s. 28) finns det tre viktiga komponenter för att en 

klassrumssituation ska räknas som inbjudande till transspråkande. Den första 

komponenten kallar de för stance, ställningstagande och förhållande till translanguaging 

(svensk översättning), och syftar till att läraren ska ha en positiv attityd till elevernas 

olika språkliga resurser. Den andra komponenten är design, design av klassrummet, och 

belyser huruvida klassrummet är inrett för att främja translanguaging genom till 

exempel texter som kan vara instruktioner skrivna på olika språk. Den tredje 

komponenten kallas för shift, skifte (egen översättning), och handlar om hur villig 

läraren är att låta skiftet mellan elevernas olika språk ta plats i klassrummet.  

Denna studie fokuserar på García och Seltzers första komponent av 

translanguaging som rör lärarens attityd till flerspråkighet i klassrummet och huruvida 

flerspråkigheten ses som en resurs eller ej. 

 

3.3 Fenomenologi 

Fenomenologin är en teori och metod myntad av den tjeckiska filosofen Edmund 

Husserl (1859 – 1938) under tidigt 1900-tal. Från början användes teorin för tolkningar 

inom matematiken, men kom sedan att utvecklas till att passa för mer 

samhällsvetenskapliga studier inom till exempel psykologi och pedagogik (Haglund, 

1995 s. 9ff). Denna filosofi grundar sig i fenomen, vilket kan beskrivas som människors 

upplevelser och föreställningar av världen. Det är varje individs bild av världen utifrån 

upplevelser som är det väsentliga. Wallén (1996, s. 36) gör en jämförelse med en patient 
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som upplever smärta i samband med en sjukdom. Den upplevda smärtan är verklig och 

påtaglig för den drabbade patienten, även om inte läkaren kan ställa en diagnos. Enligt 

Denscombe (2016, s. 146) är ett viktigt synsätt på människan, enligt fenomenologin, att 

denna är en tänkande varelse som tolkar det som händer och det är genom detta 

människan skapar en förståelse för sin omvärld. Genom dessa händelser skapas en bild 

av tillvaron vilken bringar ordning. Detta visar hur den intervjuade individen ska ses i 

sammanhanget. I och med att fenomenologisk metod i högsta grad är en kvalitativ 

metod genomförs undersökningar oftast genom kvalitativa djupintervjuer.  

Det finns idag, enligt Denscombe (2016, s. 151f) två huvudsakliga riktningar 

inom fenomenologin där den europeiska varianten utgår mer från Husserls ursprungliga 

filosofi och en nordamerikansk variant som utgår mer från en annan forskare vid namn 

Schutz och hans sociala fenomenologi. Skillnaden mellan dessa är att den enskilda 

individens upplevelser används i den europeiska varianten som en del i processen att 

kunna se mönster mellan olika personers erfarenheter. Den nordamerikanska varianten 

syftar mer till att se på vilket sätt individerna ger upplevelserna och föreställningarna 

mening. Denna studie följer den europeiska varianten då en koppling mellan olika 

individers erfarenheter kommer göras för att få en helhetsbild av olika frågor.  

En sak som fenomenologer måste ta i beaktande i sina studier är att resultaten från 

intervjuerna inte ska tolkas eller analyseras, utan så rättvist som möjligt visas upp. 

(Denscombe, 2016, s. 145) Dock kommer en viss tolkning, enligt mig, bli ofrånkomlig 

då studien följer den europeiska varianten som syftar till att se mönster för att beskriva 

ett fenomen i sig.  

  

 

4 Tidigare forskning 
Samtliga studier som ligger till grund för tidigare forskning inför denna studie har 

funnits genom den svenska databasen LIBRIS via Linnéuniversitetets biblioteks 

hemsida. Sökord som användes var bland andra translanguaging, attitudes, language 

attitudes och upper secondary school/senior high school, liksom dessa ords svenska 

översättningar. Den första studien har fokus på hur ämneslärare bemöter nyanlända 

elever i undervisningen i USA och den andra studien tar upp lärares attityder till 

direktplacering i klasser av nyanlända elever i två svenska kommuner.  
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4.1 Lärare i naturvetenskapligt ämne som engagerade 

språkplanerare 

2013 genomförde Langman en studie som publicerades vid namn Translanguaging, 

identity and learning: Science teachers as engaged language planners i januari 2014. I 

denna studie undersökte Langman hur lärare som undervisade i ämnet science studies, 

(vidare av mig översatt till naturvetenskapligt ämne) på high school, förhåller sig till det 

som García inom teorin för translanguaging kallar för skifte (se 3.2 Flerspråkighet och 

translanguaging), vilket innebär hur lärarna använder sig av elevernas olika språkliga 

förutsättningar i undervisningssituationen. Dessutom ställde studien detta mot rådande 

policies som lärare har att förhålla sig till, såsom vad eleverna förväntas kunna och vilka 

språkliga färdigheter de förväntas besitta.  

Från att ha sett att elever som hade engelska som andraspråk i lägre grad lyckades 

klara de avslutande kursproven i ämnet, följde en studie bestående av genomgång av 

policydokument, klassrumsobservationer och intervjuer med tre lärare, studenter och 

berörd distriktspersonal. Klassrumsobservationerna ägde rum under ett till tre år per 

lärare och kontakten med lärarna var oavbruten under minst ett år.  

I resultatet beskriver Langman de tre olika lärarnas undervisning genom tagna 

exempel från observationerna där det visas prov på olika anpassningar som gjorts i 

klassrumsinteraktionen med elever. Därefter avslutar Langman med att problematisera 

hur väl rustade lärare är för att ta på sig denna uppgift och uppmanar lärarutbildningen 

att förbereda lärare bättre inför det dubbla ansvar dessa besitter i att både utbilda elever i 

ämnet, men också förhålla sig till det som av García och Seltzer (2016) benämns skifte 

inom translanguagingteorin.  

I resultatdelen av denna studie syntes olika typer av anpassningar, men bara en av 

lärarna använde elevens modersmål som ett redskap i interaktionen i klassrummet. 

Denna lärare kunde tala elevens modersmål, om än bristfälligt, vilket förenklade för 

eleven att kunna göra sig förstådd. I övrigt handlade de olika anpassningarna om 

språklig interaktion som lockade till lust att lära såsom ordlekar eller vidare förklaring 

av orden. Detta tycks, enligt min förståelse av begreppet translanguaging, inte riktigt 

vara det som García menar med skifte, utan att läraren snarare ska vara öppen för att 

elevens modersmål ska vara en naturlig del av undervisningen genom till exempel 

diskussioner elever emellan med samma modersmål.  

Langmans studie visar hur lärare som undervisar i ämnen som inte i första hand 

fokuserar på språket, förhåller sig till elever med ett annat modersmål. De lärare som 
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intervjuades i Langmans undersökning tycktes alla vara måna om att eleverna skulle 

lyckas och tog till flera strategier för att hjälpa dem i undervisningen. Det framkom 

dock att flera lärare anpassade undervisningen till en lägre nivå som bedömdes ligga 

mer på elevernas aktuella nivå, snarare än att utveckla elevers strategier för att inte 

behöva ge avkall på komplexiteten av till exempel texter, vilket är en av faktorerna för 

den sociala rättvisa som García (2009, s. 318ff) tar upp.  

 

4.2 Lärares attityder till direktplacering av nyanlända elever 

Juvonens (2015) studie vid namn Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever 

handlar om lärares attityder till direktplacering i klasser av nyanlända elever. Denna 

studie utfördes i två kommuner i Stockholmsregionen där samtliga lärare erbjöds svara 

på en enkät innehållande slutna flervalsfrågor och öppna frågor i form av frisvar. De 

slutna frågorna bestod av bakgrundsfrågor och åsikter angående direktplacering av 

nyanlända elever och de öppna frågorna efterfrågade för- och nackdelar med 

direktplacering av nyanlända elever. Svarsfrekvensen av samtliga tillfrågade lärare vad 

26 % och totalt svarade 130 lärare på enkäten, 65 från varje kommun och dessa lärare 

ansågs vara en representativ blandning av de tillfrågade lärarna. I den ena kommunen 

hade språkintroduktionen helt tagits bort och i den andra kommunen fanns 

språkintroduktionen kvar och där undervisades nyanlända elever i cirka 6 till 12 

månader innan de placerades i klasser.  

Svaren på enkäten analyserades utifrån ett lärarkognitionspespektiv och 

sociokognitiv kritisk diskursanalys där syftet var att ställa lärarnas svar mot den rådande 

diskursen inom ämnet. Denna diskurs delades av Juvonen upp i fyra kategorier; 

diskursen om språket som nyckel till skolframgång som framhålls av till exempel 

motioner i riksdagen, flerspråkighetsdiskursen där Lgr11 uttrycker sig positivt till 

modersmålets roll för andraspråksutveckling i olika ämnen, diskursen om 

integrationsämnen som talar om att estetiska ämnen och praktiska ämnen såsom idrott 

lämpar sig för nyanlända elever att delta i tidigt och resursdiskursen som talar om 

värdet av att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, vilket Lindberg (2009) ser som den 

stora utmaningen i framtiden.  

Studien visade att 58 % ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att ta 

emot nyanlända elever i klassen, 60 % önskade fortbildning och mer stöd, 73 % hade 

erfarenhet av nyanlända elever i sina klasser, 78 % ansåg att nyanlända elever inte var 
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redo att placeras i ordinarie klass och cirka 60 % ansåg att de nyanlända eleverna hade 

svårt att nå målen för undervisningen. 

Språk som nyckel till integration och framgång sågs i denna studie som ett stort 

problem av lärarna och angavs ofta som anledning till bristande skolframgång och 

social isolering, konflikter och marginalisering för eleverna. Vad gäller resursdiskursen 

lyftes både för- och nackdelar fram. Fördelarna avsåg eleverna, men nackdelar handlar 

både om eleverna och organisation och lärare. Många lärare kände sig otillräckliga på 

grund av tidsbrist och stöd från andra lärare och ökade krav på lärare. 

Flerspråkighetsdiskursen hos lärarna visade att  modersmålslärare och lärare i svenska 

som andraspråk ses som viktiga i undervisningen av nyanlända. Dock samarbetade inte 

många med dessa utan många lärare skickade med uppgifter till deras lektioner och 

hoppades att de skulle hinna behandlas i undervisningen. Enstaka lärare förhöll sig 

negativa till elevernas modersmål. Diskurs om integrationsämnen sågs på samma sätt 

som i normativa diskursen. En SVA-lärare påpekade att det kunde vara bra om SVA-

läraren var med och stöttade.  

Närmare hälften av lärarna ansåg att det kan vara positivt med direktplacering, 

men att det då krävs att följande villkor är uppfyllda; eleverna har grunderna i språket, 

lärarna får stöd från studiehandledning, modersmålsundervisning och att undervisning i 

svenska som andraspråk finns, att lärarna har adekvat utbildning och att lärarna har tid 

att tillgodose individuella behov.  

Även om denna studie inte främst inriktar sig på gymnasielärares attityder till 

nyanlända elevers språkliga resurser, tar studien upp snarlika frågor som de som berörs i 

denna studie. Framför allt finns många intressanta utsagor från lärare i de öppna 

frågorna där lärarna fått tillfälle att beskriva för- och nackdelar med direktplacering av 

eleverna. För att komma in på ett nationellt program på gymnasiet behöver eleven betyg 

från ett antal ämnen, vilket gör att en direktplacering inte blir aktuell. Dock kan samma 

frustration hos lärarna vad gäller bristande språkkunskaper i svenska bli aktuell i och 

med att ämnenas stoff och upplägg kräver en mer avancerad språklig nivå, vilken eleven 

kanske inte har hunnit uppnå under få år i landet.  

 

5 Metoder och material 
I följande avsnitt följer en redogörelse för hur information till denna studie samlades in, 

hur denna bearbetades samt vilka överväganden som gjorts gällande forskningsetiska 

aspekter.  
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5.1 Val av undersökningsmetod 

I denna studie användes en metodkombination av kvantitativ studie i form av 

surveyundersökning med hjälp av en egenkonstruerad enkät och en kvalitativ studie i 

form av semistrukturerade intervjuer med ett urval av dessa informanter. Informationen 

från den kvantitativa studien i form av en enkät (se bilaga A), samt de semistrutkurerade 

intervjuerna med lärarna, utgjorde underlaget för studium av lärares attityder till 

nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa attityder konkretiseras i 

undervisningen, vilka är studiens två frågeställningar.  

Attityder kan enligt Bijvoet (2013, s. 132f) mätas genom direkta eller indirekta 

mätningar beroende på om det är respondenternas medvetna eller omedvetna attityder 

som efterfrågas. Denna studie syftar till att utforska respondenternas medvetna attityder, 

vilka lämpligast utförs genom intervjuer eller enkäter enligt Bijvoet. I dessa mätningar 

är det bra att undvika öppna frågor eftersom de kan vara svåra att kvantifiera. Istället 

rekommenderas flervalsalternativ och Likert-skalor.  

Denna studie har en fenomenologisk ansats eftersom jag valt att lyfta fram 

informanternas egna erfarenheter. Enligt Denscombe (2016, s. 143ff) används den 

fenomenologiska infallsvinkeln då respondenternas förstahandsupplevelser är viktig 

information, till exempel i form av erfarenheter eller åsikter. Genom dessa får de själva 

se och tolka sin verklighet. Denscombe skriver även att intervjuprocessen är av stor vikt 

då det handlar om att få en bild av människors erfarenheter och föreställningar då denna 

undersökningsmetod ger informanterna god möjlighet att i detalj kunna redogöra för 

sina erfarenheter. En annan fördel med intervjuer är att intervjuaren kan välja att ta upp 

olika frågor som är extra viktiga. (Denscombe, 2016, s. 150). Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 45ff) skriver att den bästa metoden för att utföra intervjuer under en 

fenomenologisk studie är genom semistrukturerade intervjuer som är till viss del styrd 

av intervjuledaren, men lämnar utrymme för att gå utanför frågorna. Intervjuledaren kan 

då fokusera på vissa teman som ska tas upp, men lämnar utrymme för informanten att 

ge en mer utförlig beskrivning av något, att ändra sin uppfattning under intervjuns gång 

och att upptäcka samband med mera.  

Denscombe (2016, s. 150) förespråkar att i fenomenologiska studier använda sig 

av längre intervjuer på över en timme, vilket inte följdes i denna studie. Anledningen är 

att intervjuerna föregåtts av en enkätundersökning varifrån 6 informanter valdes ut 

utifrån deras svar som visade på tydliga ställningstaganden gällande attityder och där 
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intervjufrågorna är baserade på svar från nämnda enkät. Frågorna är länkande mellan 

olika svar för att låta lärarna ge sin bild av hur svaren kan hänga samman, men kan 

också syfta till enskilda svar där lärarna får möjlighet att fördjupa sina resonemang och 

ge en mer detaljrik bild av sina erfarenheter.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 

5.2.1 Urval av deltagare 

Urvalet av informanter till den kvantitativa enkätstudien har baserat sig på ett subjektivt 

urval som Denscombe (2016, s. 74) beskriver som ett urval gjort med tanke på vilka 

gemensamma nämnare informanterna har. Denna nämnare är i detta fall lärare som 

undervisar i programgemensamma ämnen på nationella gymnasieprogram. Forskaren 

har enligt Denscombe här möjlighet att forma ett explorativt urval som försäkrar att de 

informanter som ingår i studien besitter de kunskaper och erfarenheter som är 

nödvändiga. I detta fall har lärarna på skolan valts ut genom att skolledningen 

sammanställt listor på vilka lärare som undervisar i programgemensamma ämnen, vilka 

sedan utgjorde underlaget för vilka som tilldelades enkäten.  

Studien utfördes på en skola i södra Sverige där de flesta nationella 

gymnasieprogrammen finns representerade, vilket torde ge en övergripande bild över 

lärares erfarenheter både vad gäller lärare i programgemensamma ämnen på 

studieförberedande såväl som yrkesförberedande program. I kommunen och i 

närliggande kommuner har många nyanlända ungdomar påbörjat sin skolgång under de 

senaste åren, vilket utgör en viss garanti för att de flesta lärare har mött nyanlända 

elever i sin undervisning.  

 

5.2.2 Urval av material   

Från de genomförda enkäterna och intervjuerna har ett antal frågor valts ut och 

redovisats i studiens resultatdel. Urvalet av enkätfrågor baserade sig på vilka frågor som 

tydligast visar lärarnas attityder enligt de olika komponenterna. Urvalet av citat från 

genomförda intervjuer följde urvalet av enkätfrågorna eftersom dessa syftade till att ge 

en mer djupgående redogörelse för lärarnas tankar och erfarenheter.  
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5.3 Undersökningspersoner 

Den inledande kvantitativa studien, bestående av en enkät, genomfördes på skolan och 

skickades ut till 82 lärare i programgemensamma ämnen. Av dessa 82 tillfrågade valde 

20 lärare att svara på enkätfrågorna, varav elva kvinnor och nio män. Elva av dessa 

lärare undervisar på yrkesförberedande program och nio lärare undervisar på 

studieförberedande program. Samtliga är lärare i programgemensamma ämnen, men 

undervisar på olika program på skolan där det också finns en variation mellan ämnen 

med praktiska inslag till helt teoretiska ämnen.  

Den påföljande delen av studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med lärare i programgemensamma ämnen. Samtliga informanter som ingår i 

den kvalitativa studien hade accepterat att delta i en intervju genom föregående enkät.  

Sex personer deltog i uppföljande, semistrukturerade intervjuer och av dessa var fyra 

kvinnor och två män.  Av dessa undervisar tre lärare på yrkesförberedande program och 

tre på studieförberedande program.  

5.4 Insamlingsmetod 

Denna studie har genomförts genom en enkätstudie som kombinerats med uppföljande, 

semistrukturerade intervjuer med lärare. 

Utformningen av den kvantitativa surveyundersökningen stödjer sig på 

Denscombes (2016, s. 250) och Ejlertssons (2014, s. 51ff) rekommendationer för hur 

frågor i ett frågeformulär bör formuleras, där tydlighet och mottagaranpassning är 

ledord. Frågorna i formuläret genomgick en pilotstudie bestående av två lärare i svenska 

som andraspråk och en it-koordinator som även hjälpt till med insamlingsprogrammet 

Microsoft forms och främst tittade på utformningen av enkäten. De tre deltagarna i 

pilotstudien bidrog med positiv respons och konstruktiv kritik som hjälpte till vid 

färdigställandet av enkäten före publicering.  

Enkäten (se bilaga A) var konstruerad genom nio påståenden som informanterna 

fick ta ställning till med hjälp av Likert-skalor som gick från instämmer inte alls till 

instämmer helt, samt fem flervalsfrågor och en frisvarsfråga. Dessa påståenden syftar 

till att ta reda på hur de tre komponenterna av attityder tar sig uttryck hos lärarna. Dessa 

komponenter skulle ta sig uttryck utan att påståendena avslöjade att det var just attityder 

som efterfrågades. Istället fick påståendena gälla vardagsinslag och tankar kring olika 

företeelser som sedan kunde ge en bild av olika attityder i frågan. Det var också av vikt 
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att ställda påståenden i enkäten kunde ge ett underlag inför kommande 

semistrukturerade intervju angående attityderna.  

De utvalda informanterna från enkäten var de som tydligt tagit ställning i olika 

frågor, till exempel vid påståendet om läraren anser sig ha tillräckliga kunskaper i hur 

hen ska bemöta nyanlända elever i sitt ämne samt huruvida elevens modersmål anses 

vara en tillgång i ämnet. De följande semistrukturerade intervjuerna genomförda med 

informanter som deltagit i enkäten, konstruerades först efter att svaren för enkäten 

inkommit och individanpassades efter hur olika informanter svarat i enkäten vilket torde 

ge en mer fördjupad bild vid sammanställningen av intervjusvaren.  

 

5.5 Genomförande 

Vid den kvantitativa insamlingen av svar via en surveyundersökning användes 

programmet Microsoft forms, via vilken enkäten skickades ut med länk till berörda 

lärare på skolan. Enkäten var inte anonymiserad, vilket gjorde att jag som 

informationsinsamlare hade tillgång till respondenternas namn och mejladress. Dock 

utlovades inte anonymitet, utan konfidentiell hantering av materialet under villkoren för 

studien som deltagarna godkände. Se vidare information om detta under rubrik 6.7 

Forskningsetiska aspekter.  

Efter att enkäten legat ute drygt en vecka och två påminnelser sänts ut stängdes 

den och då hade totalt 20 informanter besvarat den. Dessa svar bearbetades sedan 

genom att ställas upp i diagram för påståenden med Likert-skalor och tabeller där frisvar 

varit aktuella (se bilaga b). Utifrån dessa svar påbörjades sedan arbetet med att välja ut 

vilka lärare som skulle ingå i intervjustudien och detta gjordes utifrån deras svar i 

enkäten (se 6.4 Insamlingsmetod).  

Samtliga sex intervjuer varade mellan tio och femton minuter och samtliga 

intervjuer spelades in. Intervjuerna bokades in med berörda informanter under en 

tvåveckorsperiod då materialet av genomförda intervjuer även transkriberades enligt 

den mall som redovisas under  6.6.   

Vid intervjuerna informerades informanterna muntligt och skriftligt om de 

rådande villkoren som innebär att även dessa svar kommer att hanteras konfidentiellt, 

vilket dessa fick ta ställning till och skriftligt ge sitt godkännande till innan intervjun 

genomfördes.  
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5.6 Bearbetning av material och analysmetod 

5.6.1 Transkribering 

I och med att de intervjuer som genomförts inte syftar till att genomföra en 

samtalsanalys fick behovet styra vad gäller val av transkriberingsmetod. Enligt Norrby 

(2014, s. 100) bör den som ska transkribera en inspelning börja med en bastranskription 

av materialet för att sedan gå vidare och se vilka behov som finns av olika markeringar i 

det transkriberade materialet. En bastranskription är en relativt skriftspråksanpassad 

återgivning av talet och blir användbar då innehållet i utsagor är det viktiga och inte hur 

det sägs i sammanhanget. Vidare skriver Norrby att det inte alltid är möjligt att endast 

välja en transkriptionsmetod, utan att en kombination av olika är möjlig och att det 

tidigare nämnda behovet får styra.  

I transkriptionen av de sex genomförda intervjuerna har endast en del av 

markeringarna som är sedvanliga vid en transkription enligt CA-modellen varit aktuella 

vid analysen. Dessa är hämtade från Norrbys (2014, s. 110f) lista över markeringar 

enligt CA-modellen.  

 

(.)   mikropaus på under 0,5 sekunder 

SKRATTAR  talaren skrattar 

*vansinne*   sägs med skrattande röst 

^hmm^  sägs med legatouttal (glidande uttal) 

?  frågeintonation (markering av hel sats) 

 

Till stor del har transkriptionen utgått från talspråksformer av ord, vilket Norrby (2014, 

s. 105) förespråkar. Exempel på detta är att ordet jag skrivs som ja och ordet mig skrivs 

som mej. För att den transkriberade texten inte ska bli alltför svårläst, i och med att 

innehållet är i fokus, har inte stora anpassningar gjorts utifrån en helt fonetisk 

återgivning, vilket torde störa läsningen och försvåra tolkningen av det sagda.  

De genomförda intervjuerna transkriberades i sin helhet utifrån ovan nämnda 

principer, varifrån delar sedan hämtades och användes som citat i redovisningen av 

resultatet av studien. 

I och med att konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådets (2017, s. 40) råd 

hade utlovats, har information som på något sätt kan röja de intervjuade personernas 

identitet tagits bort från transkriptionerna och ersatts med en hakparentes innehållande 
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en förklaring. Exempelvis kan en mening se ut som följande. ”Historia, som jag 

undervisar i, är ett svårt ämne för eleverna”. ”[ämnets namn], som jag undervisar i, är 

ett svårt ämne för eleverna”. Lärarna benämns också med nummer istället för namn vid 

redovisningen av transkriberat material för att skydda deras identitet.  

 

5.6.2 Narrativ analys 

Analysen av dessa intervjuer blir i enlighet med fenomenologin inte en direkt analys, 

utan fokus måste ligga på att så rättvisande som möjligt återge vad informanterna givit 

uttryck för i fråga om erfarenheter och föreställningar (se 3.3 Fenomenologi). Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 234) skriver att då forskaren vill ägna sig åt att berätta, snarare än 

att tolka, lämpar sig ett narrativt förhållningssätt till analysen. Denscombe (2016, s. 

402) skriver att den narrativa analysen behöver uppfylla tre kriterier för att betecknas 

som en sådan. Först ska informationen som analyseras utgå ifrån ett specifikt syfte, till 

exempel en redogörelse för olika förhållanden. Sedan ska informationen innehålla 

handling som länkar det förflutna till det nuvarande och även ha mänskliga inslag där 

fokus ligger på erfarenheter av mänsklig interaktion. Dessa tre kriterier kan anses 

uppfyllda i och med att det är lärarnas erfarenheter av att undervisa nyanlända elever 

som ska synliggöras där rådande förhållanden och erfarenheter kopplar redan upplevda 

erfarenheter till informanternas nuvarande ställning i frågan.  

Lärarna har i genomförda intervjuer givit uttryck för erfarenheter och 

föreställningar som tillsammans får bilda en helhetsbild för vad lärare i 

programgemensamma ämnen ger uttryck för, i enlighet med den europeiska varianten 

av fenomenologin (se 3.3. Fenomenologi). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 268) 

kan enstaka delar av olika intervjuer fogas samman i en narrativ analys för att ge det 

mera formen av en berättelse, vilket kommer tillämpas i denna studie. Detta 

kombinerades med citat hämtade från genomförda intervjuer för att låta lärarna själva 

komma till tals för att ge en så rättvisande bild som möjligt.  

För att resultatdelen skulle bli så läsarvänlig som möjligt användes en mycket 

övergripande kodifiering av intervjuinnehållet baserat på innehåll där olika svar som 

kunde kopplas samman i en och samma berättelse sammanfogades.  
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5.7 Forskningsetiska aspekter 

I samband med den enkät som skickades ut till lärare på skolan medföljde en 

beskrivning av studien som utgått från Denscombes (2016, s. 244f) lista över vilken 

information som ska finnas med i en sådan information. Informanterna  informerades 

här om syftet med studien, vilket lärosäte som står bakom studien, hur informationen 

skulle komma att hanteras, vilket beskrivs vidare i nästa stycke, samt att deltagande i 

studien var frivilligt. Detta följdes helt, förutom vid en punkt, som handlar om syftet 

med studien. I och med att en fullständig beskrivning av att studien skulle ta reda på 

lärares attityder, föreföll det mer lämpligt att beskriva det som att studien rörde 

nyanlända elevers situation i olika ämnen för att lärarna inte skulle ledas in i en speciell 

svarsriktning.  

Enkäten skickades ut till lärare i programgemensamma ämnen på nationella 

program utifrån listor sammanställda av skolledningen. Den besvarades inte anonymt 

utan informanternas namn och mejladress blev synliga då de besvarade enkäten inom 

skolans nätverk. Anonymitet utlovades inte, men däremot konfidentiell hantering enligt 

Vetenskapsrådets (2017, s. 40) föreskrifter. Detta betyder att svaren inte är 

anonymiserade, men att jag som insamlare av data inte för information vidare till 

obehöriga. Beslutet att inte anonymisera togs eftersom det i enkäten finns en fråga 

huruvida informanterna kunde tänka sig att ställa upp på en kompletterande intervju. 

Detta var tydligt redovisat i beskrivningen av de villkor som informanterna fick ge sitt 

samtycke till innan de påbörjade besvarandet av enkäten.  

 

5.8 Reliabilitet och validitet 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 111) ska en studie med hög reliabilitet kunna ge samma svar 

vid upprepade tillfällen och inte avgöras av vem som genomför studien. I detta fall 

skulle liknande svar kunna ges vid en ny enkätundersökning med samma lärare. Dock 

har informanterna till stor del utgått från erfarenheter fram till dags dato som gjort att de 

svarat som de gjort. Liknande svar skulle därför vara möjliga att få med samma 

respondenter vid samma frågeformulär om inte alltför lång tid passerat. 

Reliabiliteten vad gäller intervjun faller i och med att de frågor som ställts vid 

uppföljande intervjuer med lärarna har utgått från lärarnas svar vid enkäten. Detta gör 

att det inte går att säkerställa att frågorna skulle se likadana ut om enkäten genomfördes 

igen och informanterna då svarande annorlunda på enkäten.  
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Den enkätstudie som genomförts och hör till en kvantitativa delen av denna studie 

har en till viss del mindre säker  validitet och reliabilitet beroende på  antalet svarande. 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 108) kommer generaliserbarheten för vilken enkätstudie som 

helst, hur väl utformad den är än, ta skada om inte tillräckligt många svarar på frågorna. 

I denna studie var det endast 20 av 82 lärare som besvarade enkäten, vilket får ses som 

ett litet antal. Dock har enkätens resultat redovisats efter antal svaranden och inte genom 

procentsatser, vilket ger en mer rättvisande bild. Ejlertsson (2014, s. 109) framhåller att 

det inte är enskilda frågor i sig som ska valideras, utan hur väl de förhåller sig till 

rådande frågeställningar. De olika frågorna ställdes utifrån de tre olika komponenterna 

av attityder, varav den affektiva komponenten var den svåraste att konstruera frågor till 

som inte blev för direkta.  

Den kvalitativa delen av denna studie har en mindre säker reliabilitet på grund av 

att sociala miljöer, i vilka kvalitativa studier äger rum, är omöjliga att återskapa 

(Denscmobe 2016, s. 409). Representativiteten för fenomenologiska studier,  är ofta av 

mindre art och utgår mycket från få personers erfarenheter  (Denscombe 2016, s. 155) 

och  det största fokuset för en fenomenolog ligger inte i att  resultaten är  

generaliserbara.  

 

6 Analys och resultat 
I det följande avsnittet kommer svar utifrån olika komponenter av attityder att redovisas 

genom narrativ analys. Komponenterna kommer att redovisas i följande ordning; 

kognitiv, affektiv och konativ. De första komponenterna, kognitiv och affektiv 

komponent, är kopplade till studiens första frågeställning och den konativa 

komponenten är kopplad till studiens andra frågeställning.  

 

6.1 Lärares kognitiva och affektiva attityder 

Som tidigare nämnts delas attitydbegreppet in i tre komponenter (Fishbein och Ajzen, 

1975, s. 12, Bijvoet, 2013, s. 124) där de två förstnämnda benämns kongitiva och 

affektiva komponenter. Den kognitiva komponenten syftar till personens förutfattade 

meningar vilka inte behöver bygga på fakta. Den affektiva komponenten kan kopplas 

till den kognitiva komponenten och handlar om de känslor som denna ger upphov till. I 

följande avsnitt redovisas för vilka tendenser lärare visar inom den kognitiva och 

affektiva komponenten av attityder till nyanlända elevers språkliga resurser i 

undervisningen.  
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6.1.1 Lärares kognitiva attityder till nyanlända elevers språkliga resurser.   

Vid påståendet om att lärarna och de nyanlända eleverna i klasserna förstår varandra 

språkligt, visade svaren att så inte alltid är fallet. Diagram 1 visar med en knapp 

majoritet att lärare upplever svårigheter med kommunikationen med nyanlända elever. 

 

 

 

Diagram 1. Jag och de nyanlända eleverna i mina klasser förstår varandra språkligt. 

Diagram över enkätsvar vid påståendet om lärare och de nyanlända eleverna i deras 

undervisningsgrupper förstår varandra språkligt. Likert-skala där 1 motsvarar 

Instämmer inte alls och 6 motsvarar Instämmer helt.  

 

En lärare förklarade sitt svar som var en tvåa på skalan i diagram 1 i citat 1, vilket visar 

på att det är hela elevens svenska språkliga repertoar som upplevs bristfällig. Detta att 

elever upplevs ha för bristfällig grund att stå på språkligt, vad gäller svenska språket, 

uttrycktes av tre intervjuade lärare där en lärares berättelse lyder: 

 

Ja eleverna(.) dom eleverna ja har erfarenhet av hade alldeles för lite av svenska språket me 

sej å de gör ju att de blir svårt å kommunicera(.) kombinerat då me att de materialet ja 

använder e ju inte gjort för elever med ett annat modersmål(.) utan de kan vara rättså 

komplicerade(.) komplicerat material(.) både språkligt och förförståelsemässigt(.)  

      

    (Citat 1. intervju, lärare 1) 

En annan lärare berättade att den vardagliga, relationella kontakten med eleverna 

fungerade bra, men att kommunikationen ibland blev lidande när det handlade om mer 

ämnesspecifika samtal om aktuella uppgifter. En lärare ansåg att det är skillnad på när 

eleverna ska göra uträkningar till kortare uppgifter i ämnet eller när de ska skriva längre 

rapporter som ofta, enligt läraren, är svårlästa på grund av brister i ordval och i ordföljd. 
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Vid dessa moment, ansåg läraren, krävs det mer av denne för att tolka vad eleven 

försöker kommunicera och ha en del överseende.  

Vid påståendet att elevernas språkkunskaper i svenska språket är tillräckliga för 

att eleverna ska kunna nå uppsatta mål i ämnet svarande lärarna i enkätstudien följande. 

Diagram 2 visar att majoriteten av lärarna anser att nyanlända elever inte har tillräckliga 

kunskaper i svenska språket för att nå målen i ämnet.  

 

 

 

Diagram 2. Nyanlända elevers språkkunskaper i svenska är tillräckliga för att nå uppsatta 

mål i mitt ämne.  

Diagram över enkätsvar vid påståendet om nyanlända elevers språkkunskaper i svenska 

är tillräckliga för att nå uppsatta mål i ämnet. Likert-skala där 1 motsvarar Instämmer 

inte alls och 6 motsvarar Instämmer helt.  

 

Eftersom det inte endast är lärare i teoretiska ämnen som svarat på enkäten och 

intervjuerna, ges även en annan bild där elever på yrkesförberedande program kan ha 

svårt att nå målen på grund av de förutsättningar som råder vid arbetet på praktikplatser. 

Lärare fyra som arbetar på ett yrkesförberedande program berättar följande.  

 

ja men de de e tufft för dom(.) speciellt när dom kommer ut på [praktik](.) vi kan ju alltid 

tillrättalägga å köra muntligt å å hjälpa på alla sätt å vis me ordlistor å begreppslistor å allt 

vad det nu e men när dom sen kommer ut på jobb(.) ^ehm^(.) dom måste ha en jäkla driv för 

å fixa de liksom(.) å många har ju de(.) 

     

             (Citat 2, intervju, lärare 4) 

 

Vid intervjuer vittnar flera lärare som har praktiska inslag i sin undervisning om att 

dessa underlättar för både lärare och elever i och med att det blir lättare att visa och 

diskutera kring det som görs praktiskt. Fler än en lärare förklarar också att det framför 
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allt är elever med högre satta mål i kurserna vars svenska språk inte är tillräckligt för att 

nå målen. Ofta är det precisionen i språket och användandet av termerna som gör att 

eleverna inte kan uttrycka sig tillräckligt nyanserat för att visa på högre kunskapsnivå. 

En lärare gör en jämförelse med att hen själv skulle examineras i ämnet på tyska. Hen 

skulle kunna göra sig förstådd, men svaret skulle bli platt och utan nödvändiga nyanser.  

Vad gäller lärares attityder till flerspråkighet och elevens språkliga resurser i 

undervisningen svarar 8 av 20 lärare att de Instämmer helt med att det är viktigt att 

flerspråkiga elever får använda alla sina språkliga resurser i undervisningen.  

 

 

 

Diagram 3. Det är viktigt att flerspråkiga elever får använda alla sina språkliga resurser i 

mitt ämne.  

Diagram över enkätsvar vid påståendet om det är viktigt att flerspråkiga elever fått 

använda alla sina språkliga resurser i ämnet. Likert-skala där 1 motsvarar Instämmer 

inte alls och 6 motsvarar Instämmer helt.  
 

Intervjuerna höll sig merparten av lärarna neutrala till positiva i frågan, men vid 

närmare inblick framkom det av många lärare att nyanlända elever i deras kurser 

använder sitt modersmål i mycket liten utsträckning i  undervisningen, även då det finns 

fler i klassen som talar samma språk. Detta säger också enkäten där lärare fick ta 

ställning till påståendet om nyanlända elever använder sitt modersmål i hög 

utsträckning. 14 av 20 lärare svarade där Instämmer inte alls eller det närliggande 

alternativet på skalan.  

De tillfrågade lärarna i enkäten och lärare som ställde upp på uppföljande intervju 

visar över lag en negativ attityd då det rör nyanlända elevers språkliga resurser i svenska 

språket, vilka ses som ett hinder för att nå uppsatta mål och kan hindra eleven att klara 
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sina studier. Dock uppvisades färre rent negativa attityder till dessa elevers språkliga 

resurser vad gäller flera språk. 

 

6.1.2 Lärares affektiva attityder till nyanlända elevers språkliga resurser.  

I enkäten fanns ett påstående om att det ställs för låga krav på elevers språkkunskaper i 

svenska för att komma in på nationellt program, där 8 av 20 lärare svarade Instämmer 

helt. Sammantaget låg 15 av tillfrågade lärare på den sidan av skalan som drog mot 

detta alternativ. 

 

 

 

Diagram 4. Det ställs för låga krav på elevers kunskaper i svenska för att komma in på ett 

nationellt program på gymnasiet.  

Diagram över enkätsvar vid påståendet om det ställs för låga krav på elevers 

språkkunskaper i svenska för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet. 

Likert-skala där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 6 motsvarar Instämmer helt.  

 

Detta gavs också uttryck för i följande intervjuer där en lärare berättade om elever som 

har svårt att nå målen i kursen på grund av avsaknad av basordförråd som läraren ofta 

tar för givet att eleverna har. Detta rör vardagliga ord som inte specifikt har med det 

ämnesspecifika språket att göra, men som dyker upp i exempel i läromedel med mera. 

En lärare vittnade om att just dessa språkliga luckor och att läraren inte hade tid eller 

resurser att hjälpa eleverna, ledde till att de två nyanlända på programmet avslutade sina 

studier efter endast ett år.  

Vid påståendet om att elevens modersmål skulle vara en tillgång i lärarens ämne, 

svarade 3 av 20 lärare Instämmer helt, medan resten av lärarna drog åt motsatt håll. 8 av 

20 lärare svarade Instämmer inte alls på påståendet.  
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Diagram 5. Elevens modersmål är en tillgång i mitt ämne.  

Diagram över enkätsvar vid påståendet elevens modersmåls är en tillgång i lärarens 

ämne. Likert-skala där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 6 motsvarar. 
 

 

Detta visar lärarnas inställning till elevernas modersmål som språklig resurs. Dock ska 

här framläggas att en av de intervjuade lärarna hade svarat Instämmer inte alls, men 

ville i intervjun förklara detta med att i dennes fall fanns det inga möjliga 

språkgrupperingar i klassen, utan de eleverna som hade annat modersmål inte delade 

detta. Detta tyder på att frågan kan ha besvarats utifrån skilda omständigheter och inte 

nödvändigtvis att lärarna har en negativ affektiv attityd till elevernas språkliga resurser.  

 

6.2 Lärares konativa attityder 

I följande avsnitt följer en redogörelse för vilka attityder lärare ger uttryck för vad gäller 

den konativa komponenten. Enligt Bijvoet (2013, s. 124) beskrivs den konativa 

komponenten med på vilket sätt personer agerar utifrån sina attityder till attitydobjektet. 

Den distinktion som gjorts av Fishbein och Ajzen (1975, s. 12) där det görs en 

åtskillnad mellan konativ komponent och beteende kommer inte göras i denna studie, 

utan går båda under konativ komponent då det senare inte studerats.  

6.2.1 Pedagogiska anpassningar gjorda för nyanlända elever  

Av enkäten framkom att 12 av 20 lärare använder sig av högläsning i klassrummet, 10 

av 20 använder sig av ämnesspecifika ordlistor, 6 av 20 använder sig av anpassade 

läroböcker, 3 av 20 använder sig av språkgrupperingar vid gemensamma moment och 3 

av 20 får hjälp av studiehandledare i klassrummet.  
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Diagram 6. Vilka anpassningar som görs för nyanlända elever.  

Diagram över vilka anpassningar som används som stöd för nyanlända elever i 

lärarnas ämne. Frågan var inte obligatorisk i enkäten, utan ifylldes endast om något 

alternativ stämde in på lärarna. 
 

 

Vid uppföljande intervjuer vittnade de lärare som undervisar i ämnen med praktiska 

inslag om att undervisningen underlättas då praktiska moment kan kombineras med 

teoretiska moment i kursen. Dock är det inte alltid möjligt att kombinera dessa två. 

Vad gäller användandet av högläsning i klassen görs detta på olika sätt och med 

olika syfte. En lärare förklarade att hen använder högläsning främst vid uppstarten av ett 

nytt område då det handlar om att eleverna ska bli förtrogna med vilka mål som ska 

uppnås med arbetsområdet, medan en annan lärare använder högläsningen mer frekvent 

då ämnestexterna innehåller så pass många ämnesspecifika, komplicerade ord att även 

elever med svenska som modersmål behöver detta stöd.  

Hur ordlistor används i undervisningen skiljer sig och det visade sig vid 

uppföljande intervjuer att lärarna tolkat denna fråga olika. En lärare berättade att hen i 

början av kursen gjort utförliga, enspråkiga ordlistor som förklarade ämnesspecifika 

begrepp, men att detta sedan fått stå tillbaka och ersatts av mer muntliga förklaringar i 

klassrummet. Flertalet vittnar om att ordlistorna är något som uppkommer i 

undervisningssituationen i samband med att begrepp förklaras under lektionen och att 

de sällan är uppställda på förhand. En lärare hänvisar även till läromedlet som används i 

ett ämne där begreppsanvändningen är central för ämnet i sig och förklarar att 
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läromedlet innehållet bra förklaringar för de termer som eleverna behöver för att kunna 

visa sina kunskaper.  

Vid användning av anpassade läromedel beklagar sig intervjuade lärare över att 

deras läromedel inte finns på elevernas modersmål och att den anpassning som i nuläget 

görs är att eleverna kan få texterna upplästa på svenska. En lärare förklarade att hen 

kringgått detta genom att hitta instruktionsfilmer på Youtube som är textade på många 

olika språk.  

Få lärare använder sig av språkgrupperingar i undervisningen och en av de 

intervjuade lärarna förespråkar snarare en uppdelning i klassrummet där en 

modersmålstalare och en nyanländ elev får samarbeta då arbetet med längre 

rapportskrivning är en utmaning för nyanlända elever. Detta har dock mottagits med 

blandande reaktioner från elever med svenska som modersmål som till viss del sett detta 

som en börda.  

 

6.2.2 Att låta eleverna examineras på sitt modersmål med hjälp av 

studiehandledare 

Följande resultat kom ur enkäten vid frågan om ifall nyanlända elever skulle tillåtas att 

examineras på sitt modersmål med hjälp av studiehandledning vad gäller olika 

examinationsformer.  
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Diagram 7. Svar på frågan om elever tillåts visa sina kunskaper på sitt modersmål med 

hjälp av studiehandledare.  

Diagram över enkätsvar vid frågan om läraren skulle tillåta eleverna att visa sina 

kunskaper på sitt modersmål med hjälp av studiehandledare, redovisat i antal svar.  
 

Vid följande frisvarsfråga i enkäten vittnade flera lärare om att de svarat ”osäker” på 

grund av bristande förtroende för studiehandledarnas kunskaper i ämnet och att det 

skulle kunna påverka elevernas svar negativt. Andra lärare ansåg att det är av stor vikt 

att eleverna lär sig att hantera de svenska begreppen för kommande arbetsliv. En lärare 

på på ett yrkesförberedande program berättar följande.  

Jag skulle kunna tänka mig att godkänna att en studiehandledare tolkar skriftliga 

examinationer. Men om man tänker på att eleven senare i livet ska klara sig på en arbetsplats 

eller gå på universitet så är det kanske inte någon bra idé. Om man ska klara sig bra i Sverige 

så finns det inte några genvägar - man måste lära sig det svenska språket. Då är det bra om vi 

omedelbart förklarar för nyanlända att det är helt nödvändigt att lära sig så mycket som 

möjligt så snart som möjligt av det svenska språket. Men är eleven bra på engelska så kan det 

också gå bra i arbetsliv och på universitet, så klart. 

(Citat 3, frisvar i enkät) 

Vid intervjuerna tillfrågades de lärare som ställt sig osäkra på grund av 

studiehandledarens behärskning av ämneskunskaper och språk om vad deras syn på 

detta grundar sig i. I ett fall utgick läraren från en känsla och hade ingen direkt 

erfarenhet av detta och i tre andra fall vittnade lärare om att de i sin verksamhet 

upplevde att de behövde förklara mycket för studiehandledaren i undervisningen och att 

dessa lärare var osäkra på om eleverna verkligen fick rätt information. Något som även 

lyftes i dessa diskussionen var att det även kan bli en nackdel för elever som kanske 

besitter stor ämneskunskap, men där studiehandledaren kanske inte kan förmedla detta 

och att exaktheten i användandet av termer får stå tillbaka, vilket direkt skulle avspeglas 

i lärarens omdöme av examinationen. En lärare som undervisar i ett ämne där 

begreppsanvändningen är ett centralt inslag ger sin berättelse av detta.  

 

me elevens bästa i fokus skulle man då kunna säga att ja(.) han ska kunna examinera på sitt 

modersmål å så har man liksom flera steg(.) när de gäller den juridiska rättssäkerhetsbiten 

tror ja att man riskerar å hamna(.) de kommer skapa problem som vi inte vet hur vi ska 

hantera riktit  

     

    (Citat 4, intervju, lärare 5) 
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Denna berättelse tyder på en vilja att skapa bra förutsättningar för eleverna, men där 

rådande omständigheter skulle kunna sätta lärare i en svår position.  

 En annan fundering som lyftes under en intervju hos en lärare som ställt sig 

positiv till att låta eleverna examineras på sitt modersmål, var den praktiska aspekten för 

studiehandledare som redan idag har ett pressat schema och hur detta praktiskt skulle 

kunna schemaläggas.  

  

7 Diskussion  
 

7.1 Inledning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken attityd lärare i programgemensamma 

ämnen på gymnasiet har till nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa yttrar sig 

i undervisningen.  

Vad gäller den kognitiva och affektiva komponenten av lärarnas attityder till 

nyanlända elevers språkliga resurser, syns både i enkätsvaren och följande intervjuer en 

tendens till att lärarna har en negativ attityd till dessa. Detta gäller både elevernas 

språkliga resurser i svenska språket som upplevs otillräckliga och som ett problem och 

elevens språkliga resurs i form av andra språk som inte utnyttjas i 

undervisningssammanhang annat än vid enstaka lärares försök till stödjande funktioner.  

Den konativa komponenten är mer svårplacerad huruvida den hamnar på en 

positiv eller negativ del av skalan då frågan om anpassningar visar att många av 

tillfrågade lärare tagit initiativ till anpassningar för att underlätta för eleverna, utan att 

ge avkall på ämnets komplexitet, både vad gäller elevernas reception och produktion. 

Dock handlade detta nästan uteslutande om reception och produktion på svenska. 

Frågan om produktion aktualiserades även vid frågan om eleverna skulle tillåtas 

examineras på sitt modersmål. Här upplevdes intervjuade lärare inte så negativt inställda 

till detta i intervjuerna, men frågan problematiserades utförligt och det blev tydligt att 

flera lärare svarat negativt på frågan både för sin egen men också för elevernas skull.  

 

7.2  Metoddiskussion 

Att genomföra en fenomenologisk studie och att analysera intervjuer genom narrativ 

analys känns i efterhand som ett naturligt val för denna studie där citatutdrag från de 

semistrukturerade intervjuerna framhölls som berättelser för att göra den narrativa 
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analysen rättvisa. Enkätsvaren som blev startskottet ger en bredare bild, men det hade 

varit önskvärt  med högre svarsfrekvens för att ge en helt representativ bild för 

lärarkåren på skolan.  

Hade studiens omfång varit större hade även klassrumsobservationer och 

intervjuer med berörda elever kunnat genomföras för att kunna se hur lärares medvetna 

attityder står sig mot hur dessa konativa attityder upplevs för eleverna i 

undervisningssammanhang och skulle därmed kunna besvara Fishbein och Ajzens 

(1975, s 12) definition av begreppet beteende.  

 

7.3 Resultatdiskussion 

Om vi ser till Garcías (2009, s. 318ff) två principer, social rättvisa och social praktik, 

uppvisar inte lärare i vare sig enkäten eller i intervjuerna prov på att den tolerans för 

språk som förespråkas inom begreppet social rättvisa. Vid enkätsvaren visar inte lärare i 

stor utsträckning att de anser att elevernas modersmål är en tillgång och i genomförda 

intervjuer uppger lärare att de inte arbetar med språkgrupperingar, vilket skulle visa på 

att lärarna haft en medveten agenda för hur modersmålet ska användas i undervisningen. 

Dock uppvisar lärarna prov på förväntan och stränghet. I kontrast till Langmans 

studie (2014) visar inte lärarna tendenser till att förenkla undervisningens innehåll för 

eleverna, utan eleverna förväntas ta till sig samma innehålls om andra i klassen. Frågan 

kan dock lyftas hur detta påverkar elevernas engagemang i ämnet.  

Det som tycks gemensamt för Langmans och denna studie kan sägas vara lärares 

bristande kunskap i vilka förutsättningar som är optimala för nyanlända elevers lärande 

och hur detta påverkar undervisningen och därmed elevernas resultat på olika sätt. I 

denna studie är den generella bilden inte att lärare förenklar för eleverna, men det råder 

en brist på stöttningar som skulle kunna anpassa för eleverna i form av samspel mellan 

elevens modersmål och svenskan.  

I denna studie ansåg nio av 20 lärare (alternativ ett och två på Likert-skalan) att 

elevernas språkliga resurser i svenska inte är tillräckliga för att nå uppsatta mål i kursen. 

Juvonen (2015) såg i sin studie att 60 % av lärarna ansåg att nyanlända elever hade svårt 

att nå målen för undervisningen, en attityd som delas av lärarna i denna studie. Dock 

ska här tilläggas att formuleringen av frågan i denna studie avser de mål som eleven satt 

upp för kursen, vilket kan skilja sig åt från de som vill klara kursen till de som vill ha 

höga betyg.  
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15 av 20 lärare (svar på nivå fem och sex på Likert-skalan) ansåg i denna studie 

att det ställs för låga krav på elevernas kunskaper i svenska för att komma in på 

nationellt program. 78 % av lärarna i Juvonens studie ansåg att nyanlända elever inte 

var redo att placeras i ordinarie undervisning. Detta visar på att oavsett nivå i 

utbildningssystemet finns en negativ attityd till elevernas förutsättningar för att klara 

studierna på den aktuella nivån.   

 

7.4 Slutsatser 

Denna studie gör det alltså tydligt att lärare i ämnen, där språket inte är främsta fokus, 

har en negativ attityd till nyanlända elevers språkliga resurser och anser att de har 

bristande kunskaper i hur de bäst ska stötta nyanlända elever i sina ämnen. Denna studie 

visar framför allt på en frustration hos lärarna då de gärna vill hjälpa sina elever men 

upplever både sig själva och skolan som dåligt rustade.  

 

7.5 Vidare forskning 

En intressant aspekt inom området som uppkom under denna studie var 

kommunikationen och förtroendet mellan ämneslärare och studiehandledare i ämnet där 

flera lärare uppvisade bristande förtroende för studiehandledares kunskaper, både 

språkliga och vad gäller ämnet. Det skulle vara mycket intressant att se närmare på vilka 

attityder lärare uppvisar till studiehandledare och hur dessa attityder yttrar sig och kan 

påverka samarbetet på skolor.  

Vidare väcktes även funderingar kring hur lärarutbildningen utformas och vilka 

planer det finns på utformningen i framtiden. Precis som Langman lyfter i sin studie, 

finns det tydliga brister i utbildningens utformning om många ämneslärare upplever det 

svårt att stötta nyanlända elever i sina ämnen.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Enkät om nyanländas elevers situation i 

programgemensamma ämnen  

Presentation av studien och villkor 

Jag heter Lisa Gustafsson och jag skriver just nu min kandidatuppsats i svenska som 

andraspråk vid Linnéuniversitet. Studien fokuserar på nyanlända elevers* språkliga 

situation i programgemensamma ämnen. Jag skulle därför bli mycket tacksam om du 

som lärare i ett sådant ämne ville svara på några frågor som utgör underlaget för min 

studie.  

Genom ditt deltagande i denna enkät kan vi få en bättre, mer rättvisande bild av 

situationen för nyanlända elever i programgemensamma ämnen på nationella program 

och hur vi kan hjälpa eleverna att lyckas.  

Deltagande i denna studie är frivilligt, men bidrar som sagt till ett viktigt underlag för 

vidare studier.  

Dina svar kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och 

hanteras konfidentiellt. Jag som insamlare av data kommer ha tillgång till era uppgifter 

men enskilda svar kommer inte kunna kopplas till dig i det färdiga arbetet.  

 

*Elever som endast varit i Sverige upp till 4 år.   

 

Jag godkänner dessa villkor genom att fylla i enkäten och skicka in svaren.  

1. Namn: 

____________________________________________________________ 

2. Undervisar i: 

_______________________________________________________ 

3. Jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska bemöta nyanlända elever 

med annat modersmål än svenska i mitt ämne.  

 

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

 



 

 II 

 

4. Jag och de nyanlända eleverna i mina undervisningsgrupper förstår 

varandra språkligt.  

 

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

5. Nyanlända elever använder sitt modersmål i stor utsträckning i 

klassrummet.  

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

6. Eleverna fokuserar vanligtvis på uppgiften de fått när de kan/fär använda 

sitt modersmål i klassrummet.  

 

7.  

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

8. Elevens modersmål är en tillgång i mitt ämne.  

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

9. Det är viktigt att flerspråkiga elever får använda alla sina språkliga 

resurser i mitt ämne.  

 

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

10. Det ställs för låga krav på elevers språkkunskaper i svenska för att komma 

in på ett nationellt program på gymnasiet. 

 



 

 III 

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

11. Nyanlända elevers språkkunskaper i svenska är tillräckliga för att nå 

uppsatta mål i mitt ämne.  

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

12. Om du fick hjälp av studiehandledare, skulle du tillåta nyanlända elever att 

visa sina kunskaper på sitt modersmål i något av följande moment? 

 

 Ja Osäker Nej 

Skriftliga tester    

Muntliga tester    

Muntliga redovisningar    

Skriftliga inlämningar (uppsatser, labrapporter m.m.)    

 

13. Eventuell kommentar till svar på fråga 11. 

______________________________________________________________________ 

14. Om eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper på sitt modersmål, 

vilken är den främsta anledningen till detta? 

 

 Det är elevens rättighet 

 Det möjliggör för eleven att utveckla sina ämneskunskaper 

 Det möjliggör för eleven att nå sina uppsatta mål 

 

15. Nyanlända elever får hjälp av språkstöd i mitt ämne.  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

16. Kryssa i om du använder dig av något/några av följande anpassningar i 

klassrummet som stöd för nyanlända elever i ditt ämne.  

 

 Ordlistor för ämnesspecifika begrepp (i klassrummet eller till språkstödet) 



 

 IV 

 Anpassade läroböcker genom till exempel inläsningstjänst.  

 Språkgruppering vid gruppindelning vid gemansamma moment.  

 Studiehandledning.  

 Högläsning av gemensamma uppgifter.  

17. Jag har fått information från skolledningen om hur jag förväntas bemöta 

nyanlända elever i mitt ämne.  

 

1 

Instämmer inte 

alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt.  

 

18. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en kompletterande intervju till 

svaren på denna enkät.  

 

 Ja 

 Nej 
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Bilaga B: Tabell över frisvar för fråga 13 i enkät 

.  

Har svårt att tänka mig att bedöma svar som kommer från 3:e part, känns spontant fel 

Då måste studiehandledaren ha tillräckliga kunskaper exempelvis. xxx-ämnena (egen 

strykning) för att det ska funka för eleverna. Yrkesspråket är inte alltid förenligt med 

rikssvenskan. 

Lite svår fråga att svara på då jag har ett praktiskt ämne, design. Vi har inte så många 

skriftliga tester med mera utan eleverna kan nå målen i de praktiska momenten. Ska de 

nå högre mål behöver de klart kunna formulera sig i ämnesspråket, och då hade de 

mycket väl kunnat få göra det på sitt modersmål., om det underlättat för dem. 

Jag är lärare i praktiskt ämne så i de flesta momenten  visas kunskaperna visas 

kunskaperna praktiskt (egen omformulering av svar)! 

Är egentligen inte den bästa personen att svara på dina frågor, har bara haft två st. de 

senaste åren. Det jag tycker är det mest frusterande är att det hinner gå alldeles för lång 

tid innan skolledningen tillsätter resurser. Vad jag kanske skulle önska är att när 

ungdomarna kommer ut på nationella/yrk program, är att dom där prepareras för att 

sedan börja läsa nationellt? (Diskuterade detta med lärare från språkintroduktionen 

((egen omformulering)) i höstas, och jag tror att skulle önska detsamma?) 

Jag är inte säker på att studiehandledaren har tillräckliga kunskaper i yrkesspråket för att 

kunna göra en korrekt översättning. 

Det är oerhört svårt för nyanlända elever att klara texttunga ämnen, enligt min 

erfarenhet. De får slita så oerhört mycket. Allt är så bra på papperet, flitig och ambitiös 

elev, vill plugga ämnet på ett visst nationellt program (egen omformulering). Men det 

står inte att den stackars eleven får slita halvt ihjäl sig för att nå till E-nivå. Hade eleven 

fått studera på sitt modersmål hade allt varit annorlunda. Eleverna ska bara petas in på 

nationella program och sen bryr sig ingen om hur det går - läraren, eleven och resten av 

klassen lämnas till sitt öde. Istället borde man anpassa gymnasieklasserna för nyanlända 

elevers bästa. Nyanlända ska klara hela gymnasieutbildningen OCH dessutom på ett 

helt nytt språk! Hur tänker man från politikerhåll??? 

De ska förberedas för arbetslivet och måste behärska svenska. 

Jag vill själv ha kontrollen på att mina elever kan visa sina kunskaper. En tredje person 

ökar bara risken för feluppfattningar vid examinationstillfällen. Dagens 

studiehandledare har inte både kunskaper i ämnet + de båda språken. 

Jag tycker att enkäten saknar ett svar liknande "Ej möjligt att besvara".  T xe fråga 6. 

Jag har aldrig haft någon uppgift som elever gjort på sitt modersmål. Jag har nästan inga 

nyanlända elever 

Tveksamt med flera led i bedömningssituationen. 

Jag skulle kunna tänka mig att godkänna att en studiehandledare tolkar skriftliga 

examinationer. Men om man tänker på att eleven senare i livet ska klara sig på en 

arbetsplats eller gå på universitet så är det kanske inte någon bra idé. Om man ska klara 

sig bra i Sverige så finns det inte några genvägar - man måste lära sig det svenska 

språket. Då är det bra om vi omedelbart förklarar för nyanlända att det är helt 

nödvändigt att lära sig så mycket som möjligt så snart som möjligt av det svenska 

språket. Men är eleven bra på engelska så kan det också gå bra i arbetsliv och på 

universitet, så klart. 

Vi får ingen hjälp 

Jag söker ständigt nya former för examination som fungerar för alla elever både elever 

med annat förstaspråk än svenska och för elever med svenska som förstaspråk. Genom 



 

 VI 

att hitta nya vägar som passar alla elever oavsett vilket språk som är deras förstaspråk 

har jag funnit vägar som gynnar alla elever på mina kurser. Tex när jag examinerar 

muntligt under tiden elever arbetar i klassrummet har alla elever fördelen av att kunna 

fråga när något är oklart. Samtidigt kan jag förtydliga och ställa frågan på nytt sätt (med 

viss omformulering) när jag märker att någon inte tänker som jag förväntat mig i 

förhållande till min fråga. I klassrumsdiskussioner har jag möjligheten att ställa 

följdfrågor när elever fastnar i enklare resonemang och känner sig klara. Efter feedback 

kommer diskussionerna och tankarna vidare och kopplas mot den teori och de 

laborativa delar som ofta är en grund för diskussioner.  

Vid skrivandet av texter av vetenskaplig karaktär skriver mina elever i klassrummet och 

gemensamt på laborationsrapporter som exempel. Eleverna samarbetar, men alla skriver 

och formulerar sin egen rapport och text utifrån givna instruktioner för rapportskrivande 

med tillhörande källhänvisningar och källgranskning. Efter det att jag börjat låta 

eleverna skriv i klassrummet lyckas alla elever bättre eftersom jag ger feedback direkt 

under det att de skriver. Jag utnyttjar även kamratbedömning efter varje del av 

rapporten, abstract, inledning material och metoder osv. Detta instruerar jag att det sker 

i god ton med beröm och önskningar utifrån läsaren. Jag betonar att varje elevs nytta 

med detta är att man får se andra exempel på hur man kan utnyttja en av delarna i en 

rapport för att visa sina kunskaper, dessutom blir man sporrad av att få 

uppmärksamheten av att någon läser ens text. Har man som elev sedan extra tur får man 

frågor och kan då befästa sina kunskaper ytterligare genom att formulera ett svar på 

frågan.  

Ovan givet är bara delar av hur jag arbetar, men jag upplever att det ger mina elever 

möjligheten att kommunicera och utveckla sina kunskaper på ett sätt som fungerar både 

språkligt och lärandemässigt oavsett vilket förstaspråk som eleven har. Jag har inte haft 

fördelen av att ha en studiehandledare i klassrummet, men det går säkert att hitta former 

för hur man kan arbeta vidare i så fall, men jag upplever att jag och samtliga elever kan 

kommunicera så att vi förstår varandra. Elever på mina kurser möts av samma 

utmaningar när det gäller att utveckla ett nytt ämnesanknutet språk med begrepp och 

termer som är specifika för naturvetenskap. Jag upplever att alla elever har nytta av att 

jag förändrat min undervisning och mina examinationstyper. Som en positiv effekt för 

mig, både i undervisning och myndighetsutövandet i att sätta betyg efter elevernas 

kunskaper har min moderniserade undervisning inneburit att jag nu upplever att jag har 

ännu bättre kontroll på varje individs kunskaper. 

På så sätt ges eleven möjlighet att använda alla sina språk. 

När det gäller skriftliga tester tycker jag det är viktigt att den nyanlända eleven i fråga 

får professionell studiehandledning på sitt modersmål. Det är enligt forskning viktigt 

med att fokusera på att bibehålla sitt modersmål samtidigt som kvalificerad tid och 

undervisning läggs ner på det nya språket som i det här fallet är svenska. 

 

Muntliga tester är strävan att lära sig svenska språket och tränas så mycket det bara är 

möjligt.  

 

I en kombination av frågorna i fråga 11 9 (egen kommentar) tycker jag flera faktorer 

spelar in. Elevens egen motivation och inställning till att använda sig av svenska 

språket. Det är oerhört viktigt med studiehandledning tid för nyanlända och att de alltid 

intresserar sig för att komma till studiepass där de kan få kvalitativ handledning. När de 

går ett nationellt program bör de kunna behärska svenska språket så pass tillräckligt så 

att det underlättar för dem att nå målen/kunskapskraven i olika kurser på programmet. 

I mitt ämne är det inte aktuellt. Hade jag undervisat i något annat ämne skulle jag tillåta 

det vid samtliga uppgifter. Det är orimligt att kräva att de ska klara uppgiften om 
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svenskan inte är tillräcklig. Den kommer med tiden. Den svenska som eleverna stöter på 

i moderna språk (egen kommentar) steg 1 och steg 2 är skriven med enkla ord och 

meningar. Exempelvis: Hon äter en smörgås. När vi pratar grammatik har jag märkt att 

de nyanlända eleverna har stor nytta av sitt modersmål. De jämför spanskan med sitt 

modersmål och konstaterar att det är likadant, annorlunda etc. 
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Bilaga C: Fråga till uppföljande intervju med utvalda lärare 

 

Lärare 1 

 

Frågor 

1. Du svarade att du inte anser dig ha tillräckliga kunskaper i hur du ska bemöta 

nyanlända elever i klassrummet, samtidigt som du svarar att  du inte anser dig ha 

fått information från skolledningen om hur du ska bemöta nyanlända elever. 

Finns det en koppling mellan dessa svar? Vilken information hade du önskat? 

2. Du svarar att du inte anser dig ha tillräckliga kunskaper i hur du ska bemöta 

nyanlända elever och att du och nyanlända elever kan ha svårt att förstå 

varandra. Finns det en koppling? 

3. Du svarar att nyanlända elever inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket 

för att nå uppsatta mål i kursen. Vilken är den största utmaningen för dessa 

elever – ämnesspråket eller språket i allmänhet? 

4. Du svarar att du är osäker på om eleverna ska få examineras på sitt modersmål 

med hjälp av studiehandledare med motiveringen att studiehandledaren inte 

behärskar fackspråket. Har du erfarenheter av detta? Berätta gärna. Ge gärna 

exempel på vilket fackspråk eleverna kan stöta på.  

5. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 

 

Lärare 2 

 

Frågor 

1. På frågan om ifall du fått information från skolledningen om hur du förväntas 

bemöta nyanlända elever i ditt ämne svarade du en 2:a och på frågan om du 

känner att du har tillräckliga kunskaper om hur du ska bemöta dessa elever 

svarade du också en 2:a. Finns det en koppling mellan dessa svar? Vilken 

information har du fått och hur har den förmedlats? Vilken information har du 

saknat och önskat? 

2. Du skriver att du använder dig av ordlistor, språkgruppering och högläsning i 

klassrummet. När började du införa det i din undervisning och av vilken 

anledning? 

3. Vid frågan om ifall eleverna skulle kunna examineras på sitt modersmål med 

hjälp av studiehandledare svarade du Nej på samtliga alternativ med 

motiveringen att det kan bli missförstånd och att studiehandledare inte behärskar 

både språken och ämneskunskaperna. Skulle du vilja berätta mer om dina 

erfarenheter av studiehandledning i ditt ämne? 

4. På frågan om ifall du och nyanlända elever förstår varandra svarade du en 2:a, 

men på frågan om ifall elevernas kunskaper i svenska språket är tillräckliga för 

att nå uppsatta mål i ämnet svarade du en 6:a. Hur löser du situationer där det 

kan uppstå kommunikationsproblem, och hur undgår du att det ska bli ett hinder 

för att nå uppsatta mål? 
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5. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 

Lärare 3 

 

Frågor 

1. Du svarar att nyanlända elever inte använder sitt modersmål i hög utsträckning i 

klassrummet. Kan du med egna ord ge en bild av en typisk lektion i ditt ämne 

och hur det går för nyanlända elever? 

2. Du svarar att eleverna inte fokuserar på uppgiften då de kan/får använda sitt 

modersmål i undervisningen. Vill du utveckla med att delge någon erfarenhet 

inom detta? 

3. Du svarar en femma, att du instämmer nästan helt med att du fått information 

från skolledningen om hur du förväntas bemöta nyanlända elever i ditt ämne. 

Hur har detta förmedlats och vilken information har du fått? 

4. Du svarar att du har tillräckliga kunskaper i hur du ska bemöta nyanlända elever 

i ditt ämne. Har detta att göra med informationen du har fått från skolledningen 

eller andra erfarenheter/kunskaper? 

5. Du svarar 4:a på om elevernas kunskaper i svenska språket räcker för att nå 

uppsatta mål i kursen samtidigt som du svarar nej på att tillåta examinationer på 

modersmålet. Finns det ett samband mellan dessa svar i enkäten? Vilken typ av 

examination används ofta och vad är din erfarenhet av nyanlända elevers 

prestationer? 

6. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 

 

Lärare 4 

 

Frågor 

1. Vid påståendet om ifall du fått information från skolledningen angående hur du 

förväntas bemöta nyanlända elever i ditt ämne svarade du en 3:a. Vilken 

information har du fått och hur har den förmedlats? 

2. Du svarade att du inte anser dig ha tillräckliga kunskaper i hur du ska bemöta 

nyanlända elever i klassrummet, samtidigt som du svarar att du och nyanlända 

elever kan ha svårt att förstå varandra. Finns det en koppling?  

3. Vilken är den största utmaningen med att undervisa dessa elever enligt dig? 

Beskriv gärna med erfarenheter och exempel.  

4. Du svarar att nyanlända elever inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket 

för att nå uppsatta mål i kursen. Vilken är den största utmaningen för dessa 

elever – ämnesspråket eller språket i allmänhet? 

5. Du svarar att du använder dig av ordlistor av ämnesord, anpassade läroböcker, 

studiehandledning och högläsning i undervisningen. Kan du berätta om dina 

erfarenheter av detta? Varför började du införa det i undervisningen och när? 

6. Du svarar att du är osäker på om eleverna ska få examineras på sitt modersmål 

med hjälp av studiehandledare med motiveringen att studiehandledaren inte 



 

 X 

behärskar fackspråket. Har du erfarenheter av detta? Berätta gärna. Ge gärna 

exempel på vilket fackspråk eleverna kan stöta på.  

7. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 

 

Lärare 5 

 

Frågor 

1. Du svarar att du instämmer helt med att du fått information från skolledningen 

om hur du förväntas bemöta nyanlända elever i ditt ämne. Hur har detta 

förmedlats och vilken information har du fått? 

2. Du svarar att du har tillräckliga kunskaper om hur du ska bemöta nyanlända 

elever i ditt ämne. Utgår detta från informationen du fått från skolledningen eller 

baseras det på andra erfarenheter och kunskap? Utveckla gärna.  

3. Du svarar att nyanlända elevers språkliga kunskaper i svenska inte är tillräckliga 

för att nå uppsatta mål i ämnet (1:a). Skulle du vilja utveckla och delge någon 

erfarenhet kring detta. Vilket är det största hindret? 

4. Du svarar att kommunikationen mellan dig och de nyanlända eleverna fungerar 

bara till viss del (3:a) Är bristen i kommunikationen en faktor som spelar in när 

de handlar om att eleverna ska nå sina uppsatta mål? Vill du delge någon 

erfarenhet av detta? 

5. Du svarade Nej på samtliga alternativ på frågan om att eleven skulle kunna 

examineras på sitt modersmål med motiveringen att det är tveksamt med flera 

led i bedömningssituationen. Har du tidigare erfarenheter av detta? Vilka 

tveksamheter skulle vara det störta problemet för en rättvis bedömning i ditt 

ämne? 

6. Du svarade att nyanlända elever i dina ämnen har språkstöd och att du använder 

dig av ordlistor för ämnesspecifika ord. Görs listorna till språkstödet eller är det 

en del av undervisningen i klassrummet? 

7. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 

 

 

Lärare 6 

 

Frågor 

1. Du svarar att du fått information från skolledningen om hur du förväntas bemöta 

nyanlända elever. Hur har detta förmedlats och vad har sagts? 

2. Du svarar att du känner att du har tillräckliga kunskaper om hur du ska bemöta 

nyanlända elever i ditt ämne. Baseras detta på vad skolledningen har förmedlat 

eller har du utgått från andra kunskaper och erfarenheter? 

3. Du anser att elevernas språkliga kunskaper i svenska är tillräckliga för att eleven 

ska nå uppsatta mål i ditt ämne. Samtidigt ställer du dig osäker till om du skulle 

tillåta examinationer på modersmålet. Finns det en koppling mellan dessa svar? 

Vill du utveckla genom erfarenheter och exempel? 



 

 XI 

4. Du har fyllt i att du använder ordlistor, språkgrupperingar och högläsning i 

klassrummet. Vilka fördelar finns med detta och hur länge har du arbetat så? 

Vad fick dig att börja arbeta på det sättet? 

5. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet translanguaging, eller 

transspråkande som det heter på svenska? 

 


