
 

 

 

 

 

 

 

Att lyckas som nyanländ elev 

 

En studie om framgångsfaktorer i lärandet av svenska som andraspråk 

enligt nyanlända elever och svenska som andraspråkslärare  
 
 
 

Sanela Okanovic  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Examensarbete, 15hp                                                                                                 Handledare:                                                                                   

Inom VAL                                                                                                                Martin Hugo  

Lärarutbildningen                                                                                                      Examinator:                                                                                                                     

Vårterminen 2019                                                                                                Johan Bäcklund   



HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH                                                    Examensarbete arbete 

KOMMUNIKATION (HLK)                                                                     inom VAL  

Högskolan i Jönköping                                                                               Lärarutbildningen 

                                                                                                                    Vårterminen 2019  

SAMMANFATTNING  

 

Sanela Okanovic  

Att lyckas som nyanländ elev   

En studie om framgångsfaktorer i lärandet av svenska som  

andraspråk enligt nyanlända elever och svenska som andraspråkslärare  

Antal sidor: 33  

 

 

Syftet med studien är att få svar på vad nyanlända elever och lärare i svenska som andraspråk 

anser är framgångsfaktorer i lärandet av svenska som andraspråk på en gymnasieskola. 

Följande frågeställningar har legat till grund för studien:  
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1 Inledning  
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka 

i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.  

(Skolverket, 2011) 

2015 var ett år som skulle komma att präglas av en stor invandring till Sverige och räknas till 

det år där flest antal människor sökt asyl. Enligt Statistiska centralbyrån (2016) var det närmare 

163 000 människor som kom till Sverige för att söka skydd från krig, förtryck och konflikter. 

Utöver många enskilda vuxna individer och familjer kom även 34 500 ensamkommande barn. 

Följden av detta blev även att antalet nyanlända elever i skolorna ökade. 2017 presenterade 

Skolverket att antalet nyanlända elever i grundskolan hade ökat med hela 25 procent och enligt 

myndigheten skulle det under läsåret 2017/2018 totalt finnas 79 400 nyanlända elever 

(Skolverket, 2017).  

 

Skolan har ett ansvar gällande spridandet av kunskap samt lärande, vilket gäller samtliga elever 

som går i den svenska skolan vilket innebär höga krav. Krav på att lära sig svenska, bekanta sig 

med nya ämnen och gå ut skolan med godkända betyg för att sedan kunna studera vidare eller 

börja arbeta. Axelsson (2013) beskriver att det finns en stor heterogenitet i den svenska skolan 

vilket innebär att det i en klass finns elever med många olika bakgrunder från både livet och 

skolan. Detta är en utmaning för såväl skolan som för samhället. Med det sagt står elever, lärare, 

andra pedagoger, inte minsk jag själv, som undervisar nyanlända, står inför en svår utmaning 

men också inför ett viktigt uppdrag.  

 

Syftet med denna uppsats är att försöka finna ett svar på vad nyanlända elever som tidigare gått 

på det individuella programmet med inriktningen språkintroduktion anser är det bästa sättet att 

lära sig svenska som andraspråk. Vidare är syftet att också få svar på vad lärare som undervisar 

i svenska som andraspråk upplever är det bästa sättet för elever att lära sig svenska som 

andraspråk och vilka faktorer de anser är avgörande för inlärningen av det svenska språket. Min 

förhoppning är att studien ska bringa klarhet och kunskap hur man på bästa sätt kan bemöta, 

hjälpa och stötta nyanlända elever i deras resa mot att lära sig svenska.  
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Denna studie kommer ta fokus vid vad nyanlända elever och SVA-lärare vid en gymnasieskola 

i en mindre kommun anser vara framgångsfaktorer vid inlärningen av svenska som andraspråk. 

En avgränsning blir därmed att endast förhålla sig till en skola och se till de framgångsfaktorer 

som går att sammankoppla till skolans värld. Faktorer som rör elevernas sociokulturella 

bakgrund, ekonomi, politik och fritid kommer därmed inte att bearbetas i denna studie. 

Ytterligare en avgränsning är att studien utgår från elever och lärare vid en och samma 

gymnasieskola.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer inledningsvis några centrala begrepp att presenteras samt förklaras, 

vidare kommer styrdokument från Skolverket presenteras som lyfter fram ämnet svenska som 

andraspråk. Därefter kommer det redogöras för centrala faktorer som påverkar flerspråkiga 

elevers utveckling, ett framgångsrikt lärande, en språkinriktad undervisning, tillämpandet av 

modeller i undervisningen, motivation och slutligen teoretiska utgångspunkter. Tidigare 

forskning redogörs fortlöpande genom kapitlet.  

 

2.1 Centrala begrepp  
Nyanländ – Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap, 12a§) är en nyanländ elev den som varit 

bosatt utomlands men numera är bosatt i Sverige och har påbörjat sin utbildning senare än 

höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ses inte längre som 

nyanländ efter att ha studerat fyra år i svensk skola.   

 

Andraspråkselev – Skolförordningen (SFS 2010:800, 5 kap, §14) definierar en andraspråkselev 

som en elev vars modersmål är ett annat än svenska, eller som har ett annat förstaspråk och på 

senare tid lärt sig svenska.   

 

Introduktionsprogrammet och språkintroduktion – ett gymnasieprogram som ska ge 

obehöriga elever en möjlighet till att komma in på ett så kallat nationellt program eller leda till 

ett arbete. Det finns totalt fem introduktionsprogram varav ett är Språkintroduktion, även kallat 

för IM-språk (Introduktionsprogrammet för språk). Syftet med IM-språk är att nyanlända elever 

ska ges en chans till att lära sig det svenska språket men även andra ämnen för att därefter 

påbörja studier vid ett program på gymnasiet eller annan utbildning. Enligt Skollagens (SFS 

2010:800, 17 kap, 14a§) ska nyanlända elevers olika kunskaper kartläggas och bedömas när de 

börjar studera vid IM-språk. Samtliga elever som studerar vid ett IM-program följer en 

individuell studieplan som är anpassad efter deras specifika mål och behov.  

 

Kartläggning – En anställd lärare eller pedagog har i uppgift att ta reda på en elevs tidigare 

språk- och ämneskunskaper, tidigare bakgrund samt eventuella skol- och yrkeserfarenheter. 

Detta för att eleven därefter ska få den hjälp och stöd som eleven i fråga behöver för att lyckas 

med sina studier (Skolverket, 2019).  
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Modersmål – Nationalencyklopedins (2019a) definition av begreppet är det språk som ett barn 

lär sig att tala först. Modersmålet är ett redskap som barn använder för att såväl kunna interagera 

och samtala med andra som för att kunna använda begrepp och tolka sin omvärld.  

 

Svenska som andraspråk – ämnet svenska som andraspråk ska ge elever som har ett annat 

modersmål än svenska en chans till att utveckla det svenska språket i såväl tal, skrift och 

förståelse. Vidare ska ämnet bidra till att eleven stärker sin flerspråkighet samt sin tro till den 

egna språkförmågan. Ämnet ska även utveckla elevernas färdigheter samt kunskaper om det 

svenska språket (Skolverket, 2011) 

 

Studiehandledning – begreppet innebär att elever med ett annat modersmål än svenska får en 

möjlighet till hjälp och stöd av en lärare eller pedagog på sitt egna modersmål. Syftet med att 

få modersmålsbaserad studiehandledning är att eleverna ska få stöd i utvecklingen av kunskaper 

inom olika ämnen samt stötta eleven till att utvecklas för att nå utbildningens mål. Enligt 

Skolverket (2015) har skolan en uppgift om att organisera undervisningen för samtliga elever. 

Vidare har skolan ett ansvar för att elever med ett annat modersmål än svenska ska få bästa 

möjliga förutsättningar för att utveckla kunskaper i skolans olika ämnen. Eleverna ska samtidigt 

som de lär sig det svenska språket erbjudas en chans till studiehandledning på modersmålet.  

 

2.2 Styrdokument 
Ämnet svenska som andraspråk är ett ämne med en egen kursplan samt läromaterial. Ämnet 

har formellt sett samma status som ämnet svenska och ger samma möjligheter för elever med 

ett annat modersmål än svenska till att läsa vidare och söka utbildning vid universitet och 

högskolor. Lärarna som undervisar i ämnet är specialutbildade för att kunna möta elevernas 

olika behov av stöd i ämnet (Cummins, 2017). I Skolverkets (2011) kursplan för ämnet svenska 

som andraspråk, framkommer att ämnet ska ge elever med ett annat modersmål än svenska 

möjlighet till att utveckla kunskaper samt färdigheter för det svenska språket. Eleverna ska få 

tillfälle till att komma i kontakt med, samt själva producera och analysera det svenska språket 

såväl i tal som i skrift. Elever som läser ämnet ska även få en möjlighet till att själva reflektera 

över sin egen flerspråkighet samt få en chans till att utveckla ett gott och rikt andraspråk i 

samhället. Eleverna ges även en möjlighet till att stärka sin egen flerspråkighet, ämnet bidrar 

även till en ökad respekt och förståelse för andra individers språk och olika sätt att uttrycka sig 

på.  
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2.3 Centrala faktorer som påverkar flerspråkiga elevers utveckling  
 

Axelsson (2013) har presenterat olika centrala faktorer som påverkar flerspråkiga elevers 

utveckling i skolan. Följande faktorer rör och gäller olika maktrelationer i samhället, vad som 

sker i såväl skola som på det individuella planet, skolans och klassrummets pedagogiska 

inriktning samt utvecklingen av språket. Även elevens läs- och skrivförmåga har stor betydelse 

för lärandet. För att förstå dessa faktorer kan de delas in i fyra olika komponenter vilka är 

följande:  

 

- En sociokulturellt stödjande miljö  

- Språkutveckling  

- Ämnesutveckling  

- Kognitiv utveckling  

 

En sociokulturellt stödjande miljö innebär att eleven befinner sig i en miljö med flera olika 

kulturella miljöer. Elever med olika bakgrunder och erfarenheter möts tillsammans med läraren 

i klassrummet där de får möjlighet till att byta erfarenheter, kunskaper och upplevelser. På så 

vis får de en chans till ny kunskap men även en chans att finna stöd och likhet hos varandra. 

Vidare påpekar Axelsson att skolverksamheten ska arbeta med att reflektera över de olika 

gruppernas majoritet respektive minoritet för en ökad kännedom och balans mellan grupperna. 

Språkutveckling innebär å sin sida utveckling av såväl ett andra- som förstaspråk i 

undervisningen och att elever ges tillfälle till att utveckla sin literacitet på både svenska och 

modersmål. Den tredje komponenten ämnesutveckling innefattar att elever får möta lärare som 

har en god språklig kompetens i samtliga ämnen som de undervisar i. Lärarna ska kunna bedriva 

en undervisning på en lämplig nivå och möta eleverna utifrån deras språkliga förmåga och 

anpassa undervisningen efter det. Slutligen menar Axelsson att det är komponenten kognitiv 

utveckling som har en sammankoppling till samtliga komponenter. Det innebär att elevens 

tänkande förmåga och utveckling ständigt ska möta nya utmaningar som är lämpade efter 

elevens nuvarande kunskaper. Undervisningen ska anpassas både efter elevens modersmål och 

andraspråk. Detta för att eleven ska få utveckla kunskaper i samtliga ämnen som han eller hon 

läser. Samtliga delar är sammanflätade med varandra och ska bidra till en framgångsrik 

undervisning och utveckling av kunskaper (Axelsson, 2013).  
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2.4 Ett framgångsrikt lärande  
 
I Bouakaz och Bunars (2015) undersökning gällande hur lärandet hos nyanlända elever blir mer 

effektivt framkommer att det framförallt finns tre villkor som bidrar till ett effektivt, 

framgångsrikt och bättre lärande. Dessa tre är:  

 

- Lärarkännedom om elevens tidigare erfarenheter  

- Skolan har ett ansvar i att kartlägga elevens förkunskaper och göra en god fördelning 

av skolans resurser på bästa sätt  

- Eleverna ska få det stöd som de kan tänkas behöva samt få ta ett eget ansvar och ha 

kontroll över sitt lärande.  

 

Kännedom om elevens tidigare erfarenheter innefattar inte bara kunskap som de fått från 

undervisning utan det omfattar även de erfarenheter som legat till grund för elevens 

lärandeidentitet. Det rör olika strategier, samt rutiner, som eleverna skapat för att förstå, 

processa och ta in kunskap från skolan i deras hemland. Lärandeidentiteten är enligt Bouakaz 

och Bunar oerhört värdefull och en stor del av elevens egen uppfattning och tolkning om hur 

lärandet går till, vad skolan är till för samt innebörden av att såväl vara elev som lärare. 

Kännedom om elevens tidigare erfarenheter går även att koppla till kartläggning av elevens 

förkunskaper (Bouakaz & Bunar, 2015).  

 

I en studie gjord av Nilsson och Bunar (2016) framkommer att kartläggningen av nyanlända 

elevers tidigare kunskaper inte är tillräckligt välanvänd i skolan. De menar att såväl svenska 

som andraspråks och modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål, kartläggning 

samt nyttjandet av tidigare kunskaper saknar en samarbetsinriktad dimension. Resultatet blir 

därmed att skolan inte tar ett gemensamt ansvar för nyanländas lärande. Skolans resurser 

används inte på rätt sätt och det pedagogiska bemötandet både i fråga om form och innehåll ser 

inte elevernas individuella behov. Därutöver existerar inget gott samarbete mellan de olika 

”dimensionerna” vilket riskerar att försvaga elevernas möjligheter men även deras rättigheter.  

 

Cummins (2017) lyfter också fram tidigare beskrivande problematik i skolans möte med 

nyanlända som rör modersmålsundervisning, studiehandledning och kartläggning. Följaktligen 

presenterar Cummins tre strategier som även har stöd i Nilsson och Bunars analys för att lösa 

problematiken (Cummins 2017; Nilsson & Bunar 2016). Första strategin är utvecklandet av 
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skolledares kapacitet vid utövandet av ett effektivt ledarskap vid flerspråkiga skolor. Detta 

innebär att skolledare bör ha såväl allmänna som särskilda kunskaper som rör nyanlända elever. 

Kunskaperna förvärvas genom tidigare erfarenheter eller genom nya lärdomar. En god 

kunskapsbas skulle kunna vara att fundera på hur lång tid det kan ta för nyanlända elever att 

förstå skolans språk, belysa den positiva funktion som ett förstaspråk utgör för att utveckla ett 

andraspråk samt olika undervisningsstrategier. Den andra strategin är att utveckla alla lärares 

förmåga till att undervisa nyanlända elever. Cummins påpekar att det är hela skolans ansvar att 

utbilda elever med en annan bakgrund än den svenska. Kunskap och förståelse för hur man på 

bästa och mest effektiva sätt kan undervisa eleverna är något som samtliga lärare bör ha och 

inte endast andraspråkslärare. Varenda lärare behöver ha interkulturell kunskap samt en 

pedagogisk utbildning för att kunna uppfylla elevernas behov i fråga om lärande. Sista principen 

som Cummins lyfter fram är utvecklandet av en flerspråkig expertis vid skolor med flerspråkiga 

elever. Detta innebär att erbjuda såväl modersmålsundervisning samt flerspråkig stöttning i 

form av exempelvis studiehandledning på elevens modersmål (Cummins 2017).  

 

Nilsson och Bunar (2016) har fastställt att samtliga pedagogiska redskap inte är tillräckligt 

utnyttjade i skolan. Detta trots att det har visat sig vara framgångsfaktorer i en 

undervisningssituation där eleven såväl ska lära sig ett nytt språk som nya kunskaper i ett ämne. 

Ytterligare en dimension som Bouakaz och Bunar (2015) redogjorde för att kartläggningen av 

elevens tidigare kunskaper inte användes på rätt sätt när det rör nyanlända elevers 

elevidentiteter. Elevidentiteterna sågs inte som en tillgång värd att arbeta vidare med, utan 

eleverna får istället konstrueras in i en ny skolkontext utan att tidigare erfarenheter tas till vara 

på. Därmed uppstår en konflikt mellan elevernas tidigare erfarenheter och den nya miljö som 

de befinner sig i. För att ändra på trenden har Cummins (2017) lagt fram ett förslag om att 

modersmålslärare och studiehandledare som är de faktiska ”språkspecialisterna” ska användas 

mer i skolan. Förslaget som presenteras är att språkspecialisterna ska delta i kartläggningen av 

eleverna och stötta dem vid inhämtningen av kunskap i det nya språket. De ska även vidhålla 

och ta tillvara på elevernas modersmål och slutligen bygga broar mellan det nya samhället, 

skolan och till elevens hem och familj. Detta skulle såväl gynna elevens språkutveckling men 

även samarbetet mellan skola och hem.  

 

Hägerfelth (2004) framför också vikten av elevers modersmål i undervisningen, såväl mellan 

elev och lärare som elev till elev. Modersmålets syfte är att verka som ett viktigt redskap och 

hjälpmedel när ny information och kunskap ska processas och är ett sätt att förstå, tolka och ta 
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in ny information. Genom att tillämpa det första språket kan nya fakta och kunskap förstås och 

bearbetas på ett mer förståeligt sätt hos eleverna.  

 

2.5 Språkinriktad undervisning  
Hajer och Meestringa (2014) förklarar att språkinriktad undervisning lär elever att använda 

ämnesspråket i både tal och skrift. Det som karaktäriserar den språkinriktade undervisningen är 

att ämneskunskaper, inlärningsstrategier och språkfärdigheter är olika delar som tillsammans 

stöttar elevernas språkutveckling. Språkinriktad undervisning är en slags didaktik som omfattar 

alla ämnen där specifika ämnesmål och språkfärdigheter tydliggörs. Undervisningen är 

kontextrik och stödjande samt innehåller olika möjligheter till interaktion vilket är en av de 

mest centrala delarna vid inlärningen av ett andraspråk. En språkinriktad undervisning ska ge 

flerspråkiga elever ett gott stöd samt ett varierande undervisningssätt. Med hjälp av olika 

modeller kan lärarna på olika sätt möta elevernas olika behov.  

 

Cummins (2003) lyfter fram skillnaden mellan det vardagliga språket och språket som används 

i ett skolsammanhang. Nyanlända elever har en tendens att tillämpa ett vardagsspråk i 

skolsammanhang istället för att använda ämnesspecifika ord och begrepp. Detta leder till att 

lärare förmodar att eleverna ligger på en lägre kunskapsnivå vilket enligt Cummins (a.a.) är 

felaktigt. Istället påpekas vikten av att lärarna finner och skapar uppgifter som är kognitivt 

utmanade för eleverna men samtidigt ger dem rätt stöttning. På så vis får eleverna en möjlighet 

till att möta mer komplexa uppgifter och klara av dem med stöd från lärare. Detta kommer 

utveckla elevernas förmågor men även skapa en tilltro till deras egna kunskaper. Dessutom 

framför Gibbons (2014) att en undervisning som är grundad efter elevens ålder samt 

mognadsnivå, där läraren tar hänsyn till elevens andraspråk, och kan använda tidigare 

kunskaper och erfarenheter på ett skickligt sätt som leder till god skolframgång. Vidare framförs 

vikten av stöttning och tilltron från pedagoger och lärare. Stöttning grundas i den sociokulturella 

teorin som anser att lärandet sker i en social kontext. Vygotskij (2001) hävdade att undervisning 

som utmanar individen samtidigt som en hög nivå av stöttning tillämpas kommer leda till ett 

effektivt lärande. Vidare har Thomas och Collier (2002) framfört vikten av att lärare vågar 

utmana och tro på eleverna. Utifrån deras studie har de kunnat dra slutsatsen att 

andraspråkselevers prestation, samt resultat, är högre i de fall där lärarna har höga förväntningar 

och tankar om eleverna samt vågar utmana dem med komplexa uppgifter.  
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Eklund (2003) har studerat relationen mellan interkulturella mål i grundskolans styrdokument 

och hur det ser ut i praktiken. En slutsats som dras är att i svenska som 

andraspråkundervisningen existerar det inte någon ömsesidig samverkan mellan språk och 

ämneskunskaper. Undervisningen utgår från att det svenska språket ska utvecklas och läras in 

först innan ämneskunskaperna utvecklas.  

 

2.6 Erkännande pedagogik  
En erkännande pedagogik förklarar Parszyk (1999) som en inkluderande process där hänsyn tas 

till elevernas rätt till inkludering, deltagande och utveckling. I en erkännande pedagogik ska 

hänsyn tas till elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Läraren ska bemöta eleven med 

respekt för såväl eleven som individ, som dess tidigare kunskaper och erfarenheter. Även 

Lorentz (2018) påpekar vikten av att inta ett pedagogiskt perspektiv som tar hänsyn till 

elevernas olikheter. I dagens skola är behovet av en ökad kulturell förståelse och 

kulturkompetens hos både elever, föräldrar och lärare, en viktig grundsten för elevernas 

utveckling. Utöver förståelse är det relevant med interkulturalitet vilket innebär att det finns en 

interkulturell kommunikation i skolan där individer från olika kulturer möts och har en 

ömsesidig förståelse sinsemellan. Syftet är att mötet och acceptansen ska leda till en ”vi-känsla” 

och skapa välfungerande och goda relationer. Detta kan i sin tur leda till möjligheter i olika 

lärandeprocesser där eleverna har en möjlighet att lära av varandra (Parszyk 1999; Lorentz 

2018).  

 

Lahdenperä (1997) framför att istället för att se olikheter som något negativt bör skillnaderna 

belysas och ses som något positivt. Olikheterna samt elevers olika erfarenheter ska belysas och 

dras nytta av, vidare påpekas även att nyanlända elever kan ses utifrån två perspektiv. 

Lahdenperä lyfter fram begreppen bristperspektiv och resursperspektiv. Det första perspektivet 

har en negativ karaktär och pedagogen bemöter inte eleverna utifrån deras förmågor och 

förkunskaper utan ser endast det som saknas. Det andra perspektivet belyser å sin sida hur en 

pedagog bemöter varje elev som en unik individ med dess speciella bakgrund och behov. 

Samtidigt lyfts elevens starka sidor fram och pedagogen ska stötta eleven i en vidare utveckling 

utifrån dennes egna förmågor. 

  

2.7 Tillämpning av modeller i undervisningen  
Kaya (2016) beskriver begreppet explicit undervisning som en metod där läraren tillämpar olika 

modeller och ger eleverna stöttning på ett tydligt och målinriktat sätt. Detta för att eleverna ska 
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ges en möjlighet till att systematiskt och strukturerat få träna på kunskaper och förmågor för att 

sedan anamma dessa såväl enskilt som i grupp. En explicit undervisning kännetecknas av 

tydliga instruktioner samt struktur. Vidare menar Kaya att eleverna succesivt får möta och 

komma i kontakt med svårare uppgifter samtidigt som de ska ges en möjlighet till att använda 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Lärarens främsta uppgift är att ge stöd, skickligt kunna ta 

vara på elevens kunskaper samt arbeta strukturerat och målinriktat. Läraren ska ha ett stort 

fokus på användandet av ett ämnesspecifikt språk och ämnesspråkliga drag när lektioner 

planeras. En modell som går att koppla till explicit undervisning är den så kallade 

cirkelmodellen (Kaya 2016).  

 

Kuyumcu (2013) förklarar att cirkelmodellen består av fyra olika delar som tillsammans 

sammansluts och skapar en cirkel för undervisning och lärande. De fyra faserna är grundade i 

undervisningen och bör kopplas till varje nytt lärandemål som eleverna arbetar efter. Den första 

fasen handlar om att skapa kunskap om ämnet, här ska läraren ta reda på elevernas förkunskaper 

om området samt låta dem lära känna ämnet. Det kan exempelvis vara genom att presentera 

olika begrepp och definiera, beskriva samt jämföra dessa, introducera ämnet på ett unikt sätt 

men även planera in studiebesök. Den andra fasen handlar om dekonstruktion av modelltext och 

modellering. Eleverna ska komma i kontakt med ämnesspecifika begrepp samt möta nya 

grammatiska moment. Vidare ska de förstå de olika texterna och kunna dela upp dessa i mindre 

delar. Ett exempel kan vara att använda en tankekarta för att finna de viktigaste begreppen och 

orden i en viss text. Den tredje fasen som Kuyumcu valt att kalla gemensam klasstext innebär 

att hela klassen tillsammans med läraren får skapa material som är kopplat till ämnet. Detta kan 

vara en text, affisch eller mind-map. Slutligen kommer den sista fasen elevernas individuella 

text vilken handlar om att eleverna, självständigt eller i par får en möjlighet att skapa en text 

inom den genre eller tema som ämnet specifikt har berört (Kuyumcu 2013).  

 

Cirkelmodellen ställer krav på en god planering och struktur från pedagogens sida vilket många 

lärare och andra pedagoger upplever som tidskrävande. Trots tidsaspekten upplever såväl 

lärare, andra pedagoger och elever att det är ett framgångsrikt sätt att arbeta och att metoden 

leder till goda skolresultat (Kaya, 2016). 

 

2.8 Motivation  
Begreppet motivation är mycket brett och kan definieras på många olika sätt (Ahl, 2004). 

Utifrån Nationalencyklopedins (2019b) definition så är motivation en inre process som ger 



11 
 

upphov till en vilja eller önskan om att göra något. Ahl (2004) lyfter fram att många forskare 

är överens om att begreppet motivation handlar om att påbörja en tankeprocess eller känsla 

inom en individ för att därefter göra det till handling. Ahl förklarar begreppen inre och yttre 

motivation, inre motivation grundas av att människan har ett behov av att lära sig nya saker 

men även få uppleva en känsla av självkunnande och självständighet. Följden av detta blir en 

rad olika känslor av välbefinnande, lycka och intresse. Den yttre motivationen handlar om 

sådant som andra personer eller omgivning tillhandahåller. Det kan röra sig om olika normer, 

belöningar, tvång eller konsekvenser.  

 

Motivation är enligt Angel och Hjern (2004) en avgörande faktor i lärandet av svenska när en 

nyanländ kommer till Sverige. Om en person finner och ser nytta med att lära sig ett nytt språk 

kan individen finna ett syfte, värde och vilja till att fortsätta utveckla och lära sig det nya språket.  

 

En lärare som uppmuntrar elever till att ta eget ansvar och har krav samt förväntningar har en 

stor betydelse för elevens motivation enligt Giota (2002). Dessutom spelar lärarens bemötande 

samt val och presentation av uppgifter en betydande roll. Lärarens inställning, syn på eleven 

samt roll blir därmed central i frågan om motivation hos elever. Vidare konstaterar Giota som 

andra forskare är överens om att elevers motivation till stor del grundas i deras skolrelaterade 

mål som de har förtillfället, men även för framtiden. Giota förklarar människan som en tänkande 

och reflekterande individ som kan göra egna val och som därmed skapar egna mål och har en 

önskan samt strävan efter att nå målen.  

 

2.9 Teoretiska utgångspunkter  

Studien kommer ta sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin samt en didaktisk teori. 

Förstnämnd teori har sin grund i Lev Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv gällande 

utveckling, språk samt lärande. Vygotskij förklarade att barns kognitiva- och språkutveckling 

hör samman. Språkutvecklingen ska främja såväl barnens psykiska som sociala utveckling men 

även deras egna tankar och känslor. Ord och begrepp måste föras samman till en individs egna 

upplevelser, kunskaper samt erfarenheter men även i relation till andra. Det är just i en social 

kontext i relationen med andra kopplat till individen själv som barnet utvecklas såväl kognitivt 

som språkligt. Även Säljö (2014) konstaterar att allt lärande sker i en kontext samt i ett 

sammanhang i relation till andra människor. När vi är språkligt aktiva i olika sociala situationer 
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med andra individer utvecklas den språkliga förmågan samt lärandet. Interaktionen mellan 

individer har en stor och viktig roll när såväl ny kunskap som ett nytt språk ska läras in.  

 

Vygotskij (2001) framförde och lyfte även fram hur viktig interaktionen är mellan en individ 

som har kunskap och en individ som har mindre kunskap och erfarenhet gällande ett visst 

område. Klyftan mellan dessa individer kallas för the zone of proximal development. I svenskt 

tal är begreppet benämnt som den proximala utvecklingszonen. Begreppets innebörd är att den 

kunskapsskillnad som finns mellan en person som har kunskap, kännedom, erfarenhet och som 

kan ska hjälpa och stötta den person som inte kan. Klyftan eller skillnaden mellan individerna 

är oerhört värdefull och bör ses som en tillgång. Likt föräldrar som hjälper barn att utvecklas 

och lära går fenomenet att tillämpa på alla individer.  

 

Den didaktiska teorin har en tydlig koppling till utbildningens mål, enligt Nilholm (2016) 

grundar sig teorin i fyra frågor:  

 

- Vad ska undervisningen handla om?  

- Varför ska det undervisas om innehållet?  

- Hur ska undervisningen genomföras?  

- Till vem ska innehållet läras ut?  

 

Genom att basera samt grunda en undervisning på följande frågor och dess svar följs en tydlig 

didaktisk praktik och planering som i sin tur kommer bidra till en undervisning med ett 

begripligt syfte samt mening. Detta kan å sin sida leda till bättre undervisning samt inlärning 

för eleverna. Den mest väsentliga frågan i en didaktisk praktik är varför då den ger svar på vad 

meningen och syftet med undervisningen är. Genom att ha klarhet i detta blir det tydligare för 

såväl elever som lärare vad undervisningen ska gå ut på och hur målen ska nås. Dessutom så 

grundas och fokuserar inte teorin endast på det specifika ämnet utan tar även ett fokus vid hur 

elever kan utvecklas som individer och ha kvar en lust att lära. Dessutom belyser teorin också 

vikten av självständiga och solidariska elever vilket även svensk skollag slagit fast vid (Nilholm 

2016).  
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3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka vad nyanlända elever som tidigare studerat på det 

individuella programmet, IM-språk, upplever vara framgångsfaktorer i lärandet av det svenska 

språket. Ett annat syfte är att undersöka vad svenska som andraspråkslärare upplever är 

framgångsrikt i undervisningen av svenska som andraspråk. För att finna ett svar på studiens 

syften, kommer följande frågeställningar att tillämpas i arbetet:  

 

• Hur beskriver nyanlända elever orsakerna samt framgångsfaktorerna till deras inlärning 

av svenska som andraspråk?  

• Hur beskriver SVA-lärare framgångsfaktorer för en lyckad inlärning av svenska som 

andraspråk?  
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4 Metod och material  
I följande kapitel kommer den metod som tillämpats i studien att presenteras. Inledningsvis 

kommer en beskrivning till val av metod (4.1), därefter följer Urval (4.2), 

Datainsamlingsinstrument och genomförande (4.3), Analys (4.4), Reliabilitet och validitet (4.5) 

och slutligen studiens beaktning av ett Etiskt förhållningssätt (4.6).  

 

4.1 Val av metod  
Metoden som tillämpats i studien är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta 

för att syftet med uppsatsen är att ta reda på vad nyanlända elever samt SVA-lärare uppfattar 

och upplever vara nyckeln till att framgångsrikt lära sig svenska som andraspråk. En kvalitativ 

metod lyfter fram och lägger fokus vid vad som sägs och det som informanterna själva känner 

och upplever tillskillnad mot den kvantitativa metoden där fokus framförallt ligger på statistik. 

Däröver ligger en kvalitativ metod närmare materialet vilket innebär att det ger en möjlighet till 

djupare förståelse för studien (Lagerholm, 2010). Intervjuerna har varit semistrukturerade (se 

bilaga 1–2), en semistrukturerad intervju ger möjlighet till öppna svar samt att informanterna 

ges en möjlighet till att berätta om sina egna upplevelser samt tankar och känslor. Frågorna 

utgår från ett frågeschema och samtliga frågor som finns ställs till samtliga deltagare, utrymme 

för följdfrågor finns och dessa grundas i det som informanten själv talar om (Denscombe, 2018).  

 

Tolkningsansatsen som kommer tillämpas i arbetet är hermeneutisk. Thurén (2007) förklarar 

hermeneutiken som en tolkningsansats där fokus inte bara ligger vid att begripa utan snarare att 

förstå. Det rör sig om att förstå människor, deras handlingar samt resultatet och följderna av 

deras handlingar.  

 

4.2 Urval  
För att få svar på mina frågor och för att kunna dra relevanta slutsatser har intervjuer genomförts 

med sex nyanlända elever som tidigare studerat vid IM-språk men numera går på ett nationellt 

program. Även tre SVA-lärare som arbetar på samma skola som eleverna studerar vid har 

intervjuats. Valet av urval har varit målinriktat vilket kännetecknas av att det finns ett syfte 

bakom valet av informanter (Bryman, 2011). Deltagarna har strategiskt valts ut då urvalet ska 

vara relevant utifrån ställda forskningsfrågor. Strategiskt urval innebär att informanterna 

förmodligen sitter på de svar som efterfrågas och kan bidra med viktig information till studien. 

Detta betyder således att personen som genomför studien sedan tidigare har en kunskap samt 

kännedom om informanterna och strategiskt valt ut just dessa till studien (Denscombe, 2018).  
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Samtliga intervjuade nyanlända elever har bott mellan 3–4 år i Sverige. Eleverna har tidigare 

studerat svenska som andraspråk på IM-programmet men studerar numera på ett nationellt 

gymnasieprogram. Tre av de intervjuade eleverna studera på högskoleförberedande 

gymnasieprogram och resterande tre studerar vid yrkesförberedande program. Eleverna 

kommer från olika länder och har olika modersmål, tre informanter kommer från Afghanistan, 

en från Syrien, en från Kosovo och en från Somalia. Lärarna som intervjuats arbetar som SVA-

lärare och har olika lång erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk och att arbeta 

med nyanlända elever.  

Tabell 1 - Informanter elever  

Namn Födelseland Antal år i Sverige 

Ali Afghanistan 3 år 

Amira Syrien 3 år  

Amir Afghanistan 3,5 år 

Edvin Somalia 3,5 år  

Maria Afghanistan  3 år 

Selma Kosovo 2 år  

 

Tabell 2 – Informanter lärare  

Namn Antal yrkesverksamma år i skolan 

Astrid 25 år  

Bodil 31 år  

Karin 20 år  

 

 

4.3 Datainsamlingsinstrument och genomförande  
Samtliga deltagare i intervjun kontaktades individuellt för att sedan bli intervjuade var och en 

för sig. Dessförinnan togs kontakt med gymnasieskolans rektor för att informera om studien 

och dess syfte. Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotstudie med en elev och en lärare 

som sedan även kunde användas till studien. Denscombe (2018) beskriver en pilotstudie som 

ett test av såväl metod som frågor för att se och kontrollera om det fungerar i praktiken. Om 

pilotstudien skulle misslyckas eller visa att delar av intervjuguiden måste förändras så ska det 

beaktas och tillämpas för att utföra en så bra studie som möjligt (Denscombe, 2018). En intervju 

bör i regel inte pågå längre än en timme då risk för trötthet kan uppstå vilket å sin tur kan 

försämra svaren samt resultatet (Kihlström, 2007). Intervjuerna som genomfördes med eleverna 

varade totalt mellan 15–30 minuter och intervjuerna med lärarna varade mellan 13–69 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. Intervjuerna grundades och utgick 
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från en intervjuguide (se bilaga 1–2), anpassade specifikt för elever respektive lärare. Lämpliga 

frågor hade formulerats vars syfte var att stödja och hjälpa till att finna svar på undersökningens 

syfte och samtidigt ge utrymme för sidospår. Kihlström (2007) förklarar att syftet med en 

intervjuguide är att följa en struktur samt försäkra sig om att de frågor som kan leda till relevanta 

svar ställs. Vidare bör intervjuer genomföras på en avskild och lugn plats då det är viktigt för 

såväl informanten som intervjuaren. En del miljöer kan få informanter att känna sig betydligt 

mer avslappande och bekväma vilket å sin tur kan påverka studiens resultat. En praktisk- och 

mental förberedelse är A och O under en intervju. Förberedelsen gynnar kvalitéten på samtalet 

samt säkrarar en närhet till materialet och informanten (Lagerholm, 2010). Innan intervjuerna 

genomfördes togs kontakt med informanterna för att stämma av om det skulle kännas bra för 

dem att hålla samtalet i ett grupprum på skolans bibliotek där det är relativt lugnt och ljudfritt 

samt en miljö där både elever och lärare tidigare befunnit sig på och har lätt att ta sig till.  

 

4.4 Analys  
Då syftet var att få veta vad och hur informanterna berättar om det berörda ämnet spelades 

samtliga intervjuer in. Transkriberingen skedde kort efter att intervjun hade genomförts vilket 

är att föredra då samtalet fortfarande ligger färskt i minnet (Bryman, 2011). Samtalen som hölls 

med informanterna blir därmed det material som ligger till grund för resultatet samt analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har en hermeneutisk tolkningsansats tillämpas vid 

analysen av materialet. Thomassen (2007) poängterar att hermeneutikens kärnuppgift är att 

finna förståelse i människors tankar, känslor, ord och upplevelser. Genom att möta, lyssna och 

tala med människor och sedan försöka förstå vad de säger och vad de innebär för dem skapas 

ett kunskapsutbyte. Utgångspunkten för hermeneutik är således alltid människans egna inre 

upplevda erfarenheter (a.a.).  

 

Inledningsvis lästes allt material igenom, för att skapa en generell uppfattning om materialet 

utan att lägga någon vikt eller tanke gällande teman eller koder. Vid en andra genomläsning 

påbörjades sökandet efter olika gemensamma teman utifrån ett kodschema. Kodschemat bestod 

av gemensamma ord eller teman som återkom i flera av samtalen. Därefter fortsatte sökandet 

efter de teman som var återkommande och som verkade dominerande. De teman som gick att 

urskilja från analysen kunde därefter delas upp i fyra elevteman och fyra lärarteman. Följande 

elevteman är: tydlighet, motivation, modersmålsstöd i undervisningen och sociokulturella 

relationer. De fyra lärarteman är språk- och kunskapsutvecklande undervisning, formativ 

bedömning, sociokulturella relationer och avslutningsvis samarbete.  
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4.5 Reliabilitet och validitet  
För att kunna få en bild av undersökningens kvalité är det relevant att lyfta fram studiens 

reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2014) framför att reliabilitet hör 

ihop med studiens tillförlitlighet och konsistens. Det vill säga om resultatet kan reproduceras 

vid en annan tid av andra forskare. Validitet i intervjustudier innebär att granska och kontrollera, 

undersöka och ifrågasätta det producerade materialet. I studien har totalt nio personer 

intervjuats vilket är ett relativt lågt antal, det för med sig att det är av stor vikt att tillförlitligheten 

är hög. Studien har utgått från att lyfta fram informanternas egna upplevelser samt erfarenheter 

vilket kräver att de utgår från sig själva utan att låta sig påverkas av någon annan. Informanterna 

har fått ta del av frågor som är kopplade till ett ämne som de själva har erfarenhet av, samt 

insikt i och deltagandet har varit frivilligt. Ämnet i sig är relativt oskyldigt, identiteterna 

kommer hållas konfidentiella och information gällande att det är personliga erfarenheter och 

tankar som är av relevans har informerats. Jag som intervjuare har försäkrat mig om att skapa 

frågor som inte är ledande och påpekat vikten av att informanterna ska fråga om de inte förstår 

frågan eller om något känns otydligt.  

 

Samtliga lärare har erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk och arbetar med elever 

som läser ämnet. Två lärare undervisar i ämnet vid IM-språk medan en undervisar på de 

nationella programmen. Tre av de intervjuade eleverna studerar på yrkesförberedande program 

och tre läser högskoleförberedande. Samtliga elever delar erfarenheten av att ha kommit till 

Sverige som nyanländ och lärt sig svenska vid IM-språk för att därefter börja studera vid ett 

nationellt program. Genom att såväl intervjua lärare som elever vid olika program finns en viss 

mångfald som leder till olika perspektiv och olika infallsvinklar på studien, vilket även var mitt 

syfte. Bryman (2011) framför att fler perspektiv och en ökad variation bland informanterna 

även ökar tillförlitligheten, då det finns en större chans för fler teman samt svar i analysen. Ett 

sätt att öka validiteten och reliabiliteten skulle vara att samtala med fler informanter, upprepa 

studien vid ett senare tillfälle eller samtala med elever och personal på annan skola vilket 

dessvärre tidsbristen satte stopp för.  

 

4.6 Etiska överväganden   
Att ta hänsyn till etik när studier utförs är alltid av största relevans. Studien har därför utgått 

från vetenskapsrådets fyra krav för god forskningsetik. Följande krav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som måste uppfyllas. Deltagarna 

blev informerade om syftet med uppsatsen och att intervjun var frivillig samt att de närsomhelst 
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kunde välja att avbryta intervjun. Materialet behandlades konfidentiellt, det vill säga att deras 

namn och identiteter skyddades och inga personuppgifter presenterades. All information som 

informanterna bidragit med användes endast till undersökningens syfte och allt inspelat material 

kommer förstöras när studien är avslutad (Vetenskapsrådet, 2017).  
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5 Resultat  
Syftet med studien var att ta reda på vad nyanlända elever samt SVA-lärare upplever är 

framgångsfaktorer i inlärningen av svenska som andraspråk. Sammanlagt har nio informanter 

deltagit i studien, sex elever och tre lärare. I följande del av uppsatsen kommer resultatet att 

redovisas. Utifrån studiens syfte samt frågeställningar har resultatet analyserats och delats i 

olika teman, för eleverna respektive lärarna. Avslutningsvis kommer en 

resultatsammanfattning.  

 

5.1 Att lyckas som nyanländ elev i skolan  
Under följande rubrik kommer de teman som gick att urskilja från elevintervjuerna att 

redogöras för. Följande teman är: Tydlighet och konkretisering (5.1.1), Motivation (5.1.2), 

Modersmålsstöd i undervisningen (5.1.3) och Sociokulturella relationer (5.1.4).  

 

5.1.1 Tydlighet  

Samtliga elever uppgav vikten av en tydlig undervisning som innehåller konkreta uppgifter 

samt instruktioner. Eleverna uppskattade när lärarna talade tydligt samt långsamt och att de 

skapade uppgifter till eleverna som hade ett tydligt och klart syfte och som de fann en 

vardagsnytta utav. Detta verkar vara något som eleverna framförallt tyckte var viktigt i början 

när de precis hade börjat lära sig svenska. Amir framförde följande:  

 

Hon (läraren) förklarade bra för mig, alltså hon var, hon pratade långsamt så jag förstod 

vad hon sa till mig. (Amir)  

 

Samtliga informanter lyfte fram vikten av att använda tavlan som ett hjälpmedel i 

undervisningen. De upplever att det var tacksamt när läraren såväl pratade och skrev på tavlan, 

att både se och höra gjorde det tydligare och enklare för eleverna att förstå och minnas. Amira 

förklarar:  

 
Hon använde tavlan, jag tycker när jag både ser och hör orden, hon skrev alla begrepp och 

hon frågade oss och vi kunde gå på tavlan och skriva de orden, så det hjälpte jättemycket 

faktiskt. (Amira) 

 

Amira, Selma, Ali och Amir påpekade vikten av att läraren använder olika exempel, färdiga 

mallar och delar upp större uppgifter i olika steg så att uppgifterna inte ska kännas så stora och 

otydliga. Ali, Amir, Amira, Edvin och Selma berättade att de uppskattade när lärarna använde 

PowerPoint i undervisningen. Eleverna upplevde att de kunde få bättre förståelse för ämnet, 
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och för det läraren sa, när det fanns både bilder och ord med i undervisningen. Såväl Selma, 

som läser högskoleförberedande, och Edvin, som läser yrkesförberedande, framförde att 

praktiska moment i undervisningen underlättade förståelsen för dem och gjorde det såväl 

tydligare som roligare att delta i undervisningen. De sa följande:  

 

Den praktiska metoden tycker jag om. När det handlar om NO ämnen, det bästa är genom 

laborationen och sånt till exempel i kemi hur olika ämnen reagerar med varandra, man får 

förståelse hur går det, man förstår i resultat. (Selma) 

 

Till exempel i svets när jag hade praktik i att svetsa först jag vill hjälp, jag vill att någon 

visar sen jag fokuserar att jag gör själv. (Edvin)  

 

Samtliga sex elever uppgav att de vill ha, och att de uppskattar när de får läxor och prov 

i skolan. För dem är det ett tillfälle att faktiskt förstå och få ett bevis på vad de kan och 

vad de behöver träna mer på. Läxorna fungerar som ett stöd där de får möjlighet till att 

träna hemma och förbereda sig inför prov samt andra förhör. På frågan om vad de tycker 

om läxor svarar Amir följande:  

 

Läxor? Ja faktiskt, man lär sig mycket. Läxor är bra för elever. För att om man lär sig bara 

i skolan kanske man lär sig bara 50 eller 60 %, om man ska läsa hemma man lär sig mycket 

bättre, det är inte mycket kaos, det är inte jättemycket skrik, det är inte mycket sånt. Man 

är koncentrerad hemma. Det är lugnt, du har med dig kaffe, allt, du kan plugga, fokusera. 

(Amir) 

 

5.1.2 Motivation  

Ett genomgående tema som samtliga intervjuade elever nämnde som en framgångsfaktor för att 

lyckas i skolan och att lära sig svenska, var motivation. Motivationen kom framförallt inifrån 

eleverna själva, de hade en vilja samt ett driv till att lära sig nya saker, gå till skolan och 

utvecklas. Ali berättar att han hade egna mål som han satte upp för sig själv som ledde till en 

ökad motivation: 

 

Jag hade ett mål från början. De flesta har inte mål, de som kommer hit… Jag hade bara ett 

mål från början så jag försökte uppnå mål. Jag var motiverad och fokuserad. (Ali) 

 

Amir berättade att skolresultat fick honom att vilja fortsätta att kämpa och prestera. Men han 

berättade även om en lärare som motiverade och hjälpte att skapa mål som han därefter kunde 

arbeta mot. Selma framför också vikten av att ha en lärare som låter eleverna vara delaktiga i 

lektionerna och ger dem en möjlighet till att äga sitt lärande. Detta genom att låta eleverna själva 
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välja examinations eller arbetsform. Detta var något hon uppskattade då hon kände sig mer 

delaktig i undervisningen och det ökade hennes motivation då hon upplevde undervisningen 

som rolig.  

 

Selma framförde att hon hade en stark önskan om att bli en del av samhället och att hon såg sin 

framtid i Sverige. Det var hennes största drivkraft och motivation till att lära sig det svenska 

språket och börja på ett nationellt program på gymnasiet:  

 

Det är viktigt att lära sig språket i landet där man bor i till exempel svenska som är i Sverige, 

när jag flyttade hit jag tänkte inte att jag vill bara sitta hemma utan jag tänkte att jag vill 

studera, arbeta, fortsätta leva livet vidare, vara en del av samhället och vara i olika 

aktiviteter. (Selma) 

 

Även Amira talade om att hennes största mål och drivkraft var tanken om framtiden. När hon 

tänkte på framtiden och vad som eventuellt skulle kunna hända, blev hon motiverad till att lära 

sig svenska. Hennes starka önskan om att studera vidare på universitet och vara självständig i 

framtiden blev hennes ”bränsle”. Maria lyfter även fram hur hennes motivation minskat det 

senaste året eftersom det inte är säkert att hon och hennes familj får stanna i Sverige. På min 

fråga om hon kan berätta lite om motivation svarar hon följande:  

 

Motivation? (tystnad) förra året jag kämpade och kämpade och jag har läst mycket men det 

här året… som jag kommit till vård och omsorg har jag problem med Migrationsverket. 

Alltså det är jättejobbigt att ha tre negativa (tre avslagsbeslut på sin asylansökan) och 

fortsätta, jag har mycket frånvaro det här året. Förra året hade jag noll. (Maria)  

 

Amir, som är i en liknande situation som Maria, tänker dock annorlunda. Han berättade att han 

inte slutar att gå till skolan och han slutar inte att läsa och lära sig svenska trots att han riskerar 

att få flytta tillbaka till sitt hemland. Han förklarade att hans dröm om att få ett jobb, tjäna 

pengar, betala skatt och leva som alla andra var starkare än ett utvisningsbesked. Han berättade 

att han ständigt tänker på framtiden som något positivt. Han ser fram mot tiden som kommer.  

 

5.1.3 Modersmålsstöd i undervisningen  

Fem av de sex eleverna uppger att de någon gång under sin studietid haft kontakt med en 

studiehandledare som kan tala deras modersmål. Samtliga elever förutom Selma har haft 

positiva erfarenheter av att arbeta med en studiehandledare och upplevt att de gjort skillnad i 

undervisningen. Amira, Maria, Ali och Edvin berättar att det framförallt var betydelsefullt i 

början när de var helt nya i Sverige och i skolan. Studiehandledaren var då inte endast ett stöd 
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i lärandet utan även en trygghet. Amira berättar hur studiehandledaren var en trygghet i början 

av hennes studietid då hon kände sig lite utanför och osäker. Även Maria berättar att när hon 

hade kommit till Sverige fick hon träffa en studiehandledare som talade hennes modersmål. 

Han hjälpte Maria med att förstå och lära sig svenska begrepp men även förklara hur det var i 

det svenska skolsystemet och i samhället. Hon uppger att hans roll var mycket betydelsefull för 

hennes lärande:  

 

Det hjälpte väldigt mycket. Asså särskilt de första dagarna, man känner sig lite utanför och 

man fattar ingenting liksom, man behöver någon så man känner sig trygg, okej här är någon 

som pratar mitt modersmål och förklarar till mig när någon ställer någon fråga. (Amira) 

 

För Alis del var studiehandledningen en avgörande faktor till att han skulle få betyg i matematik 

när han gick på högstadiet. Studiehandledaren förklarade för Ali att matematik har ett eget språk 

och genom att de tillsammans läste och löste uppgiftern,a fick han en förståelse för det 

matematiska språket och klarade av att få betyg i ämnet. Edvin berättar även att han uppskattade 

hjälpen från sin studiehandledare. Han är även tacksam över att någon talade samma språk som 

han själv i början och att hans studiehandledare även stöttade honom i att få betyg i sitt 

modersmål vilket han idag är mycket glad och tacksam över.  

 

Han förklarade på somaliska. Det är viktigt, speciellt i början att man har någon som pratar 

samma språk. (Edvin) 

 

Amir berättar också att han fick hjälp av en studiehandledare, men till skillnad från de 

andra, upplevde han att studiehandledaren inte hjälpte honom så mycket som han skulle 

önskat. Han tyckte att studiehandledaren inte ”kunde så mycket”. Med det menar Amir 

att studiehandledaren själv inte kunde särskilt mycket svenska och gav ett osäkert intryck. 

Han tror dock att det med en annan studiehandledare kanske skulle varit mer givande för 

honom och hans lärande.  

 

Selma var den enda av de intervjuade eleverna som inte haft tillgång till studie-

handledning på sitt modersmål. I intervjun berättar Selma att hon tror att inlärningen av 

det svenska språket skulle varit enklare och snabbare om hon hade haft tillgång till stöd 

på sitt modersmål. Att hon skulle kunna uttala ord bättre just för att det i svenska finns en 

del vokaler samt grammatik som skiljer sig från hennes modersmål och att läroböcker 

inte kan förklara det lika bra som en lärare.  
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5.1.4 Sociokulturella relationer  

 
Det var en lärare, hon var utländsk faktiskt, och hon förklarade väldigt bra, jag har aldrig 

träffat en lärare som förklarade så bra som hon. Det som gjorde att hon förklarade så bra 

var att hon förstod oss så bra som elever för hon har gått samma situation, hon förklarade 

ord väldigt enkelt med så många exempel, ibland med teater. Ja, hon ville visa framtiden 

för oss, det är inte bara lärare som vill ha läxor och prov och sen går hem. Det var mer än 

en lärare, det var en person till, en människa. (Amira) 

 

Amira är inte ensam om att lyfta fram lärare som visar förståelse och som skapar en relation till 

eleverna som en grundpelare till att lyckas i skolan. Även Ali konstaterar att en engagerad lärare 

som bryr sig och som peppar hjälpte honom till att vilja prestera och i slutändan även lyckas. 

Amira berättar även att det svenska skolsystemet är bra för att det finns en ömsesidig respekt 

mellan elever och lärare. Hon upplever att lärarna vill ha en god relation till sina elever vilket 

gör att det inte finns någon statusskillnad mellan att vara lärare och elev. Detta leder till att hon 

vågar chansa, göra ”fel” och be läraren om hjälp.  

 

Gemensamt för eleverna är att de upplever gruppdiskussioner och grupparbeten som givande 

då det bidrar till nya infallsvinklar och förståelse för undervisningen. Selma berättar om ett 

exempel där läraren gav utrymme för diskussion i klassen:  

 

Svenska, jag kan ta ett exempel när vi läste om koldioxidutsläppen och växthuseffekten, 

vilket innebär att lärare tog olika exempel som visar både positiva och negativa 

konsekvenser, samtidigt diskuterade vi om olika frågor där vi jobbade i gruppen vi, jag fick 

lära mycket. Inte bara min egen tanke utan jag fick det från olika perspektiv genom att 

jobba i grupp. (Selma) 

 

Amir, Amira, Ali och Selma uppgav att grupparbete gav dem en chans till att lära känna nya 

klasskamrater och bekanta sig med andra. Amira talade om att det var bra att våga tala svenska 

med någon som kan tala språket så att de kan hjälpa en att utvecklas. Likt Amira talar Amir om 

att det är viktigt att våga prata med andra som behärskar svenska bättre än en själv och att våga 

ta kontakt samt skapa en relation till svenskar. Att umgås med dem och lära sig hur de pratar 

och lever. Amir anser också att individers olika personligheter och erfarenheter är en bidragande 

faktor till att få ny kunskap och att lyckas i skolan:  

 

Vi alla har inte samma tankar vet du, vi är olika, vi har olika erfarenheter, olika idéer, 

åsikter, allt. (Amir)  
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Genom att samtala och arbeta med andra, fick han nya infallsvinklar och kunde lära sig nya 

saker tack vare grupparbeten.  

 

5.2 Att lyckas lära ut ett nytt språk  
Under följande rubrik kommer fyra teman att presenteras vilka gick att urskilja från intervjuerna 

med tre lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk. Följande teman är: Språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning (5.2.1), Formativ bedömning (5.2.2), Sociokulturella 

relationer (5.2.3) samt Samarbete (5.2.4).  

 

5.2.1 Språk- och kunskapsutvecklande undervisning  

Lärarna Astrid, Karin och Bodil var överens om att en framgångsfaktor i lärandet av svenska 

som andraspråk är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Detta genom att tillämpa olika 

modeller såsom cirkelmodellen, arbeta med mallar och tankekartor, visa exempel, ta reda på 

elevens förkunskaper och individualisera undervisningen.  

 

Astrid berättar att hon arbetar med att vara tydlig, ge exempel och arbeta tillsammans med 

eleverna. Hon arbetar mycket med brainstorming och tankekartor för att få kännedom om vad 

eleverna kan sedan tidigare. Astrid försöker också skapa en igenkänningsfaktor hos eleverna. 

Detta genom att använda texter och sagor som är universella och som många elever känner igen 

och är trygga med. Ett annat sätt är att använda mallar, det kan vara början på meningar som 

hon gemensamt arbetar med tillsammans med eleverna. Astrid förklarar:  

 

För det första måste man bli supertydlig och verkligen förklara, ge exempel, göra uppgifter 

tillsammans med dem, det är olika från vilken klass man har, vilken nivå är dem på … 

språkklasserna behöver verkligen cirkelmodellen, skriva tillsammans, jobba i grupp, 

förklara, ge exempel och hela tiden gå tillbaka och repetera. (Astrid) 

 

I undervisningen föredrar Karin att använda sig av exempel på hur man kan lösa en uppgift, 

eller hur man kan ta sig an en text. Hon brukar även dela upp en stor uppgift i mindre delar för 

att eleverna ska kunna få möjlighet att göra lite i taget:  

 

Jag tror på det med språk- och kunskapsutvecklande, i samband med didaktiken 

naturligtvis. Att dela upp uppgifter fas för fas, att visa först hur det fungerar…(Karin)  
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Att individualisera var en gemensam nämnare för samtliga lärare, de såg det som utmanande 

med viktigt. Dels för att eleverna ligger på olika nivåer dels även för att tid och resurser inte 

alltid finns där. Bodil konstaterar vikten av att hitta en ”lämplig” nivå som avgörande i 

undervisningen. Att kunna utmana eleverna på en lagom hög nivå och hitta uppgifter som de 

kan klara av samtidigt som de utvecklas.  

 

5.2.2 Formativ bedömning  

Under intervjun betonade Bodil vikten av att använda en formativ bedömning i undervisningen. 

Att ge feedback och kommentarer på elevers texter och arbeten är något hon successivt gör och 

under tiden eleverna arbetar. Hon påpekar att hon ser ett tydligt mönster i elevernas utveckling 

när de får ta emot konstruktiv kritik och arbeta under en längre tid med samma texter eller 

arbeten. Att aktivt arbeta med formativ bedömning är tidskrävande enligt Bodil men att det i 

slutändan är värt det. Utöver att Bodil ger feedback på elevernas arbeten, tillämpar hon 

kamratrespons i sin undervisning. Att eleverna får träna på att ge varandra respons och feedback 

kan öppna upp nya infallsvinklar hos eleverna samtidigt som de görs delaktiga i undervisningen.  

 

Astrid lyfter också vikten av att vara närvarande i klassrummet, att gå runt och ha en dialog 

med eleverna, framföra vad som går bra och vad som kan utvecklas. Formativ bedömning och 

feedback är något hon tycker är viktigt men att tiden inte alltid räcker till. Karin berättar att när 

hon ger feedback till nyanlända elever, lägger hon framförallt vikt vid det som eleverna kan. 

Istället för att fokusera på att sätta ett underkänt betyg försöker hon finna det som eleven måste 

träna och utveckla.  

 

5.2.3 Sociokulturella relationer  

 
Jag tror att grunden är hur du bemöter elever, vad du har för inställning. (Astrid) 

 

Utifrån intervjuerna med lärarna framgår det att relationerna i klassrummet är av största 

vikt. Såväl mellan elev och lärare men även elever sinsemellan. Samtliga lärare talar 

också om att ha ett gott bemötande till sina elever, kunna respektera dem och ha en 

förståelse för varje unik individ och deras bakgrund. Karin påpekar även vikten av att tro 

på alla elever:  
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För det första, alltså framgångsfaktorer självklart, måste du tro på dina elever. Du måste ha 

en jättefin relation med dem, det är viktigt att acceptera varandra för dom man är, oavsett 

bakgrund, kultur och etnicitet alltså, de är alla bra och man ska se alla elever och tro på alla 

elever. (Karin) 

 

Dessutom har Karin uppmärksammat att i den klass som hon undervisat mest i och där hon 

upplever sig ha lyckats skapa en relation med eleverna, är närvaron hög och har förbättrats 

under tiden som hon lärt känna eleverna. Detta till skillnad från de klasser hon inte undervisar 

lika mycket.  

 

Informanterna konstaterar också att grupparbete är givande och ett bra arbetssätt men att även 

det kan vara utmanande. En utmaning är att försöka få eleverna att förstå att de ska lära av 

varandra i ett sammanhang men även de olika kunskapsskillnader och ”nivåer” som finns i en 

och samma grupp. En del elever arbetar och förstår snabbare än andra och då kan det hända att 

någon hamnar efter. Bodil berättar att hon försöker känna av klassen beroende på hur väl 

eleverna känner varandra och för att få en variation. Att arbeta i par, grupp eller helklass beror 

på klass och dag. Vidare framför Bodil att hon tillämpar en interkulturell pedagogik i 

undervisningen där hon frågar och vill veta hur det är i elevernas hemländer, deras tidigare 

erfarenheter och bakgrund. De samtalar mycket på lektionerna och på så vis lär hon sig av 

eleverna men eleverna lär sig också av varandra.  

 

5.2.4 Samarbete  

Bodil har inget samarbete med studiehandledare, specialpedagog eller andra lärare. Under 

samtalet framkom att det inte finns någon anställd studiehandledare på de nationella 

programmen vilket hon saknar. Hon upplever att eleverna har ett behov av modersmålsstöd i 

undervisningen och att lektionerna och kunskapsutvecklingen hade blivit bättre med ett sådant 

stöd. Astrid och Karin ställer sig mycket positiva till att samarbeta med studiehandledare men 

tycker att det är problematiskt att det inte finns tillräckligt med resurser för att anställa fler 

studiehandledare som behärskar fler språk. För tillfället finns det endast två studiehandledare 

som talar två språk medan de har elever som talar fler språk än så. Astrid framför även en 

önskan om att arbeta mer ämnesöverskridande. Samarbetet med andra lärare och 

specialpedagog är bristfälligt tycker hon. Just med specialpedagogen är samarbetet i princip 

obefintligt vilket är oroande. Likt Astrid upplever Karin att samarbetet mellan 

modersmålslärare, studiehandledare och specialpedagogen inte är särskilt bra för tillfället. Hon 
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anar att det beror på avsaknaden av pengar och resurser, det försvårar arbetet för såväl eleverna 

som för henne.  

 

5.3 Resultatsammanfattning  
Sammanfattningsvis upplever eleverna att framgångsfaktorer för att lyckas lära sig det svenska 

språket inledningsvis börjar i klassrummet med välplanerade och strukturerade uppgifter. De 

föredrar tydliga lärare och instruktioner men även att arbeta med läxor och prov. Samtliga 

elever är överens om att motivation är en drivkraft som är avgörande för hur väl de lyckas och 

att goda relationer i klassrummet är viktiga. Eleverna framförde också att hjälp och stöd från 

bland annat studiehandledare samt kompetenta och förstående lärare är av största vikt när man 

ska lära sig svenska.  

 

Lärarna påpekade vikten av att använda sig utav en språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning där olika modeller och mallar används som stöd. Genom att ge eleverna 

kontinuerlig feedback och kunna motivera dem i deras studier bidrar till elevernas utveckling. 

Likt eleverna lyfte de också fram vikten av att ha goda relationer till eleverna och låta dem 

arbeta i grupp trots att det kan vara utmanande. De framförde också en önskan om ett bättre och 

ökat samarbete med studiehandledare och andra pedagoger men poängterade att det fanns 

avsaknad av detta på den aktuella skolan vilket de upplever försvårar deras arbete.  
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6 Diskussion 

Under följande rubrik kommer en diskussion av resultatet med avstamp utifrån syftet med 

studien. Kapitlet har delats in i tre delar vilka följande är resultatdiskussion (6.1), 

metoddiskussion (6.2) samt slutsatser och förslag till framtida forskning (6.3).  

 

6.1 Resultatdiskussion  
Explicit undervisning kännetecknas av en undervisningsmetod där läraren tillämpar olika 

modeller, ger tydliga instruktioner, följer en struktur samt ger elever rätt stöd och tar vara på 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (Kaya, 2016). I elevintervjuerna framkom det att 

eleverna förstår och föredrar när lärare är tydliga. Eleverna tyckte även om när lärare såväl sa 

och skrev upp instruktioner samt begrepp på tavlan vilket går att sammankoppla till begreppet 

explicit undervisning. Kuyumcu (2013) beskrev cirkelmodellen som en modell bestående av 

fyra delar som tillsammans sammansluts och bildar en cirkel och som därmed är ett bra stöd i 

undervisningen. En av de intervjuade lärarna uttryckte specifikt att hon tillämpar 

cirkelmodellen i undervisningen medan en annan framförde att hon arbetar mycket efter Hajer 

och Meestringas (2014) språkinriktade undervisningsmetoder. Samtliga tre lärare tillämpade 

olika didaktiska metoder i undervisningen. Att dela upp uppgifter, arbeta med mallar, 

tankekartor och brainstorming var enligt dem en del av en framgångsrik undervisning. Lärarna 

framförde även vikten av att ta reda på elevernas förkunskaper för att sedan individualisera 

uppgifterna som något viktigt och bra. Men även att lyckas finna en balans mellan lagom svåra 

och utmanande uppgifter. Detta har såväl Cummins (2003) som Gibbons (2014) framfört. Det 

vill säga att lyckas kartlägga och ta reda på elevernas förkunskaper för att sedan skapa och finna 

uppgifter som är grundade efter elevernas egna förmågor och tidigare erfarenheter som kan 

utmana dem.  

 

Läxor och prov visade sig också vara en framgångsfaktor i lärandet av ett nytt språk. Under 

arbetet med uppsatsen har det inte dykt upp något specifikt som rör just detta och jag själv 

försökte inte finna studier eller texter som var kopplat till ämnet. Inga av de tre intervjuade 

lärarna framförde att läxor och prov var något som de trodde skulle leda till en ”lyckad” 

inlärning av det svenska språket vilket kan vara en intressant aspekt att fundera över. Kan det 

vara så att många lärare samt pedagoger tror att elever har en negativ syn på prov, läxor och 

förhör och därför inte heller vill tro att det kan leda till goda resultat? Tillskillnad från elever 

som har en annan skolbakgrund där läxor och prov är en större del av skolsystemet. Skulle den 
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svenska skolan möjligtvis kunna bli bättre på att lyssna på eleverna och finna vilka metoder de 

är bekanta med och som de själva upplever ge goda resultat?  

 

Alla intervjuade elever förutom Selma hade tillgång till modersmålsstöd under tiden som de 

läste svenska som andraspråk. Samtliga elever ställde sig positiva till att det finns studie-

handledare på modersmålet och många av eleverna framförde att det var ett bra stöd speciellt i 

början av deras skolgång i Sverige. För en av eleverna var studiehandledningen en avgörande 

faktor för att kunna få betyg i ett ämne. Det framkom även att studiehandledarna inte bara har 

varit ett stöd i undervisningssituationer utav även en trygghet i det nya landet och skolsystemet. 

Hägerfelth (2004) har påpekat vikten av att använda elevers modersmål i undervisningen och 

att då använda det som ett redskap och hjälpmedel. Lärarna ställde sig också positiva till såväl 

hjälp och stöd från studiehandledare men även från andra pedagoger. Vidare fanns det en 

önskan om ett bättre samarbete än det som var för tillfället. I Nilsson och Bunars (2016) studie 

framkom just att skolans resurser inte används på rätt sätt och att samarbetet mellan olika ämnen 

samt pedagoger är bristfälligt. Resurserna används och tillämpas inte på rätt sätt vilket försvagar 

elevers möjligheter till att utvecklas och bli bättre. Att det på en gymnasieskola med många 

nyanlända elever endast finns två studiehandledare anställda som talar två språk medan det 

bland eleverna talas fler språk anser jag är ytterst problematiskt. Jag kan även tänka mig att 

dessa två studiehandledare talar de språk som majoriteten av eleverna talar vilket innebär att en 

del elever får mer hjälp än andra. Samarbetet mellan lärare, pedagoger och andra pedagoger är 

bristfälligt samtidigt som det finns en önskan från lärarnas sida om ett bättre samarbete. Det 

bristfälliga samarbetet är enligt min mening något som kan påverka eleverna, deras lärande och 

resultat till det negativa.  

 

Axelsson (2013) framförde också vikten av att elever ska ges en möjlighet till att utveckla såväl 

sitt första som andraspråk i en sociokulturellt stödjande miljö. Vidare bör det ske en 

ämnesutveckling där lärare med god kompetens och förmåga att möta eleverna utifrån den nivå 

som de är på är av största vikt för ett framgångsrikt lärande. Samtliga lärare konstaterade att ett 

måste var att kunna bemöta eleverna utifrån den nivå som de är på och att de får en chans till 

att samarbeta och vara i en miljö med andra klasskamrater. Det fanns även en önskan från Astrid 

om att ha ett ämnesöverskridande samarbete. Även eleverna uppskattade när de fick dela 

erfarenheter med andra och när lärarna var kompetenta och tydliga i undervisningen vilket går 

att sammankoppla till den didaktiska teorin. Men även de fyra grundläggande frågorna vad, hur, 

till vem och varför.  
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Karin lyfte specifikt fram vikten av att belysa och fokusera på det som eleven kan och är bra på 

vilket går att sammankoppla till Lahdenperäs (1997) tankar om ett brist- och resursperspektiv. 

Att kunna se elevernas resurser och inte fokusera på bristerna. Bodil uttryckte att hon gärna 

talade med eleverna och ville veta om deras tidigare bakgrund och erfarenheter för att få 

information och förståelse för vad de bär med sig. Lorentz (2018) har också påpekat hur 

betydelsefullt det är att kunna inta ett pedagogiskt perspektiv som tar hänsyn till elevers 

olikheter, bakgrund och kultur. Enligt mig är det i dagens samhälle av största vikt att ha kulturell 

kompetens och förståelse i rollen som lärare samt i undervisningen.  

 

Såväl elever som lärare lyfte fram sociokulturella relationer som en väsentlig del i lärandet av 

ett nytt språk. Eleverna talade om engagerade och förstående lärare som visade ömsesidig 

respekt medan lärarna talade om att kunna bemöta och se eleverna utifrån deras egna förmågor 

och kapacitet. Grupparbeten var enligt eleverna också en framgångsfaktor just för att de fick en 

chans till att se nya infallsvinklar och diskutera med klasskamrater. Det gav dem även en chans 

till att lära känna nya klasskamrater. Även lärarna ställde sig positiva till grupparbeten men 

uttryckte att det kunde vara lite svårt att få eleverna att förstå att de ska lära av varandra. Vidare 

var det ibland problematiskt att lyckas ”matcha” eleverna i par eller grupper då de ibland ligger 

på mycket skilda kunskapsnivåer. Den sociokulturella teorin belyser just vikten av interaktion, 

samspel och dialog som leder till utveckling och kunskap, vilket har visat sig vara användbart 

och framgångsrikt i lärandet av ett nytt språk.  

 

Giota (2002) lyfter fram hur pass viktig en lärares roll är för elevers motivation vilket var något 

som även gick att urskilja i denna studie. Samtliga elever lyfte fram olika exempel på lärare 

som fått dem att vilja kämpa, studera och bli motiverade till att lära sig svenska. Eleverna 

berättade om att lärares feedback kunde hjälpa dem till att öka prestationen och veta vad de 

behöver förbättra. Edvin talade specifikt om att han hade satt upp egna mål medan Amir 

berättade att en lärare hade hjälp honom att sätta upp egna mål. I resultatet visade det sig även 

att framtiden såväl kunde bidra till ökad och minskad motivation till skolan och att lära sig 

svenska. Samtliga intervjuade elever förutom Maria framförde att framtiden motiverade dem 

till att vilja lära sig språket. I Marias fall hade motivationen minskat just för att hon kände en 

framtidsosäkerhet. Motivation kan dels vara kopplad till skolan ”här och nu” men även till 

framtiden enligt Giota (2002) något som överensstämmer med analysen av elevintervjuerna.  
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Motivation är den viktigaste faktorn i inlärningen av ett nytt språk, motivationen ökar när en 

individ finner nytta samt ser att han eller hon har användning för språket i sitt liv (Angel & 

Hjern, 2004). Många av eleverna såg en framtid i Sverige och kände en stark önskan om att 

studera vidare. De ville börja arbeta och leva ett liv i Sverige och var då medvetna om att de 

var tvungna att kunna svenska. Detta är förmodligen en bidragande orsak till varför de vill och 

har lärt sig det svenska språket. Eleverna var medvetna om att utan språket blir det oerhört svårt 

att klara sig i ett land där man ska leva och bo.  

 

6.2 Metoddiskussion  
Eftersom syftet med uppsatsen var att få kunskap om elevers och lärares egna erfarenheter, 

upplevelser och åsikter gällande framgångsrikt lärande har en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer tillämpats. Fördelen med personliga intervjuer är att det finns en 

möjlighet till en bredd samt ett djup i resultatet och att jag som genomför intervjuerna endast 

har en person att förhålla mig till. Allt som sägs under samtalet kommer från en källa, det vill 

säga personen som blir intervjuad och fokus kan läggas vid en enda person. Under 

gruppintervjuer finns risk för att andra individer, samtal och gruppnormer påverkar vad en 

person säger under samtalet. Vidare har även informanterna en möjlighet att fråga om de 

upplever att de är osäkra på frågan vilket kan vara till hjälp speciellt när informanterna inte talat 

svenska så länge.  

 

Dessutom är personliga intervjuer relativt enkla att arrangera, samt ger utrymme för flexibilitet 

och följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer kan formuleras om och ändras successivt under 

studiens gång vilket kan leda till nya, oväntade och intressanta resultat samt aspekter. 

Nackdelen med personliga intervjuer är att jag som genomför intervjun kan påverka 

informanterna och föra dem i en viss riktning som informanterna själva kanske inte har i åtanke 

(Denscombe, 2018). För att undvika detta valde jag att lägga mitt största fokus vid att hålla mig 

till min intervjuguide och finnas till hands om informanterna blev osäkra på frågan eller 

samtalet.  

 

Urvalet har varit strategiskt vilket innebär att jag som genomförare av intervjuerna strategiskt 

valt ut de personer som deltagit i intervjun. Det innebär därmed att jag sedan tidigare haft en 

kännedom om personerna och att de lämpade sig till att delta i studien. Detta för att de hade 

erfarenheter av att antigen vara nyanlända och lärt sig svenska för att sedan börja läsa vid ett 

nationellt program eller undervisa i svenska som andraspråk på gymnasiet. Samtliga 
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informanter som deltagit har jag haft en kännedom samt viss relation till. Detta kan både vara 

till sin för- och nackdel. En fördel är att jag inte undervisar eleverna vilket innebar att de kunde 

uttrycka sig fritt utan att känna någon oro över att det exempelvis skulle få några negativa 

betygskonsekvenser eller liknande. Vidare kan de känna sig trygga och bekväma i och med att 

de talar med en person som de sedan tidigare känner. Även för lärarnas del kan det vara en 

fördel i att vi sedan tidigare har en relation som kan göra att de känner dig trygga och bekväma. 

De behöver inte fokusera på själva mötet med en ny okänd person utan kan vara sig själva och 

tala på ett sätt som de alltid gör. En tänkbar negativ aspekt skulle kunna vara att 

intervjusituationen känns något konstlad och att det kan vara svårt att hålla en seriös och 

professionell jargong (Kihlström, 2007). Detta var något som jag personligen inte upplevde då 

jag som intervjuande person försökte se bort från de tidigare erfarenheter, relationer och den 

kännedom som jag hade om personerna och försöka se mötet med nya ögon. Samtliga 

informanter har upplevts som villiga, positiva och intresserade av att delta i intervjun. Samtalen 

har varit avslappnade och gått friktionsfritt till vilket är något som Denscombe framfört som 

positivt för resultatet. Även valet av lokal kan ha en viss betydelse för samtalet. Lagerholm 

(2010) påpekar att en del miljöer kan få informanter att känna sig betydligt mer avslappnade 

och bekväma vilket kan påverka studiens resultat. Lokalen där samtalen har hållits har jag 

gemensamt med mina informanter kommit överens om vilket i de flesta fall var ett grupprum 

på skolans bibliotek. Samtliga informanter hade nära att ta sig till lokalen och hade tidigare 

varit där. Enligt min mening har informanterna upplevts vara bekväma och trygga i 

intervjusituationen.  

 

Intervjuerna varade som mellan 13 minuter till en timme och nio minuter. En intervju bör i regel 

inte pågå längre än en timme då risk för trötthet kan uppstå vilket å sin tur kan försämra svaren 

samt resultatet (Kihlström, 2007). Intervjun som varade över en timme innehöll en del 

information som inte lämpade sig just för denna studies syfte men att avbryta kändes inte 

lämpligt utan jag försökte föra tillbaka samtalet till syftet. Utöver det upplever jag att samtliga 

samtal gett mig oerhört mycket information, kunskap samt nya infallsvinklar som bidragit till 

ett spännande och tänkvärt resultat. 

 

6.3 Slutsatser och förslag till vidare forskning  

Syftet med uppsatsen var att få kunskap om vad nyanlända elever samt lärare anser vara 

framgångsfaktorer i lärandet av svenska som andraspråk. Arbetet har varit mycket givande, 

intressant och användbart och något som jag kommer bära med mig i mina kommande möten 
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med elever. Vidare har uppsatsen väckt en del nya frågor som skulle kunna vara intressanta att 

studera vidare. En tanke som väcks inom mig är frågan om hur man på en organisatorisk nivå 

skulle kunna fördela och använda skolans resurser samt stöd på ett bättre sätt. Varför det inte 

satsas mer på studiehandledare samt ämnesöverskridande samarbete i skolan är också en fråga 

som väcker mitt intresse. Vad beror det på och hur skulle man kunna bli bättre? Krävs det 

pengar, resurser eller kanske bättre planering och struktur i skolans värld?  

 

Sammanfattningsvis ser jag en tydlig koppling till den sociokulturella betydelsen av att lära sig 

ett nytt språk men även det didaktiska. Att relationer och att lära av varandra och utbyta 

kunskaper i klassrummet där det finns en tydlig, struktur, planering och mall eller modell som 

följs leder till ett lyckat lärande. Det är även tydligt att motivation är en viktig nyckel till 

framgångsrikt lärande som såväl går att koppla till framtiden men även lärares feedback samt 

respons. Därmed förefaller det rimligt att anta att kompetens samt vilja är två viktiga 

grundstenar till ett framgångsrikt lärande. Att det finns kompetenta lärare som kan hjälpa, stötta 

och motivera men även elever som känner en lust till att vilja lära och som bär ett framtidshopp 

inom sig.  

 

Avslutningsvis vill jag avsluta uppsatsen med en mening av den danska litteraturkritikern Else 

Vig Jensen som en gång sa, ”språket är inträdesbiljetten till livet”. Jag kan inget annat än att 

hålla med henne.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide – elever 

  
Etiska principer: Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande  

Namn:  

Ålder:  

1. Hur många år har du bott i Sverige?  

2. Har du gått i skolan i ditt hemland? Hur många år i sådana fall?  

3. Vilket program går/har du gått på?  

4. Kan du beskriva en lärare som förklarade bra och som fick dig att förstå och lära dig 

saker i skolan?  

5. Hur upplever/upplevde du att du lär/lärde dig svenska bäst?  

6. Hade/har du något stöd ifrån modersmålslärare, studiehandledning, speciallärare? Hur 

upplever du att hjälpen ifrån dem har varit? Har de hjälpt dig till att lyckas med 

studierna?  

7. Om du tänker tillbaka till något resultat eller till någon lektion där du själv upplever 

att du lärde dig saker och förstod – kan du avgöra/berätta vad det var som fick dig att 

känna så?  

8. Vad var det svåraste för dig vid inlärningen av svenska som andraspråk? (Förståelse, 

läsa, skriva).  

9. Inför prov brukade du få extra stöttning och hjälp i form av extra tid/förklaring av 

uppgifter etc.?  

10. Kan du nämna något arbetssätt eller metod som du fick arbeta med eller som en lärare 

använde sig utav som gjorde att du kunde skapa förståelse och lära dig språket? 

Alternativt något arbetssätt/metod som absolut inte passade din inlärning.  

11. Beskriv hur läxor, prov och förhör (har) påverkat/påverkar ditt lärande i svenska? 

12. Vad gjorde dig mest motiverad till att lära dig svenska som andra språk?  

13. Har du några tips till andra nyanlända elever när de ska lära sig svenska?  
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Bilaga 2  

Intervjuguide – lärare  
 

Etiska principer: Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande  

Namn:  

Ålder:  

1. Hur många år har du jobbat som lärare?  

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

3. Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete med nyanlända/SVA-elever?  

4. När du ska lära nyanlända/SVA- elever svenska hur arbetar du? Vilka didaktiska 

metoder/modeller använder du dig utav?  

5. Vilket arbetssätt/didaktisk metod som du använder dig av upplever du ger bäst respons 

ifrån eleverna? Såväl i prestation som i förståelse?  

6. Hur gör du för att möta elever utifrån deras olika behov och förutsättningar, har du 

möjlighet till det?  

7. Har du något samarbete med andra ämneslärare, studiehandledare/modersmålslärare 

och specialpedagoger? Hur funkar samarbetet? Beskriv hur ni samarbetar? 

8. Kan du nämna några framgångsfaktorer i undervisningen som hjälper elever att lära 

sig svenska/prestera bättre/få goda resultat?  

9. Ser du skillnad på om du möter en elev som kom till Sverige som yngre i jämförelse 

med en elev som kom senare? Hur väljer du att anpassa ditt arbete efter det?  

10. Tar du någon hänsyn till elevens förflutna och eventuella tidigare skolbakgrund, hur i 

sådana fall?  

11. Kan du finna något samband mellan elevens sociala relationer kopplat till skolresultat 

och prestationer?  
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