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Abstract 

Syftet med denna uppsats var att beskriva lärares erfarenheter av att undervisa i en 

förberedelseklass. Med fokus på språk, kultur och undervisningsmetoder som används av 

lärarna vid undervisningen. Vi valde en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer 

som metod och var inspirerade av hermeneutiken som tolkningssätt. Vi intervjuade fem 

kvinnliga förberedelseklasslärare och en svenska2 lärare. Förberedelseklassen, som vi valde 

att utföra vår studie på, finns i en kommun i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna i 

förberedelseklassen använder sig av egna undervisningsmetoder som de skapat efter elevernas 

enskilda behov. Lärarna ger eleverna kunskaper i det svenska språket, men även om normer 

och värderingar som ger barnen en möjlighet till att anpassa sig till det nya samhället. En 

intressant aspekt var att förberedelseklassen i första hand inte utgick ifrån ämnesundervisning. 

Lärarna använder sig snarare av olika ämnen för att genomföra och möjliggöra 

språkundervisningen.  
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1. Inledning  
En förberedelseklass är den klass som tar emot barn1 som kommer till Sverige från andra 

länder och som ska lära sig ett nytt språk. En del av barnen kommer till förberedelseklassen 

på grund av krig och bär med sig traumatiska upplevelser. Andra barn kommer till 

förberedelseklassen under mindre dramatiska omständligheter. Lärarna har som uppgift att 

skapa trygghet, undervisa i svenska språket och den svenska kulturen som barnen kommer att 

möta (Rodell, 1995). 

 
Läraren står för stabilitet och kontinuiteten. Det gäller att finna en balans mellan den 

trygghet som fasta rutiner och struktur på skoldagen ger och en kreativ undervisning 

som inte skapar ett nytt kaos i en värld som för eleverna ter sig förvirrande eller till 

och med hotfull. (Rodell, 1995 s. 6). 

 

Undervisningen i förberedelseklassen anpassas efter elevernas varierande bakgrund och 

kunskapsnivåer. I förordningen (SFS 2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. anges i § 5 att ”undervisningen skall bedrivas med 

hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar.” I förberedelseklassen får barnet 

en lugn skolstart i en mindre grupp, där lärarna har möjlighet att möta varje barns behov. 

Förberedelseklassen syftar till att ge barnen en god väg till en fortsatt skolgång i grundskolan. 

Den tid barnet går i förberedelseklassen varierar efter hur lång tid det tar att arbeta in 

nödvändiga kunskaper i det svenska språket (Rodell, 1995). 

     Vårt intresse väcktes av det mångkulturella samhälle som vi lever i, om hur barn utvecklar 

ett nytt språk och nya kunskaper när de kommer till ett nytt land. Det var början till vår studie, 

men utvecklades till att undersöka lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass. 

     Vår gemensamma förförståelse var att vi författare vet hur det är att gå i skolan, både som 

barn och i vuxenålder. Däremot hade vi delvis olika förförståelse om vad det innebär att 

komma till ett nytt land lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Två av författarna hade en 

speciell förförståelse när det gäller att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk. Den 

ena författaren hade positiva upplevelser och erfarenheter av undervisningen i 

förberedelseklass, eftersom hon där fick mycket hjälp och stöd av modersmålsläraren. Den 

andra författaren menade att hennes befintliga kunskaper i det engelska språket hade varit till 

stor hjälp som underlättade lärandet av det svenska språket. Den tredje författaren hade 

erfarenhet från att gå i en vanlig klass och kännedom kring kulturskillnader i klassen men 

1 Med barn menas i denna studie från ålder 6 till 16. Vi kommer även att använda oss av termen elever. 
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ingen direkt erfarenhet av vad en förberedelseklass är, förutom när det gäller 

språkundervisning.   
 
1.1. Problemområde och syfte 

I en förberedelseklass handlar undervisningen inte bara om att undervisa elever i språk. 

Lärarens uppgift är även att hjälpa elever att anpassa sig till den nya kulturen. Som stöd i 

undervisningssituationer är det viktigt att läraren har grundläggande kunskaper kring 

elevernas olika situationer och behov, men också om vad eleverna möter och förväntas möta i 

det nya landet. Det är en fördel om lärarna har breda och aktuella kunskaper om vad som 

händer i världen för att få en ökad förståelse över elevernas bakgrunder från respektive land 

(Rodell, 1995). Studiens syfte blir därmed att undersöka vilka erfarenheter lärarna har av att 

undervisa i en förberedelseklass. 

     Vi har valt att undersöka lärarnas erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass för att 

kunna ge en samlad bild över lärarnas upplevelser av undervisningen. 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt inleder vi med en litteraturgenomgång, därefter ges en övergripande bild av den 

tidigare forskning som finns inom ämnet. Sedan redogör vi för hur undervisningen går till 

med elever med utländsk bakgrund och beskriver därefter vad mångkulturell undervisning, 

kulturchock och vad en förberedelseklass är. 

 
2.1. Litteraturgenomgång 

Vi inledde vår litteratursökning med att söka relevant tidigare forskning som berörde vårt 

valda uppsatsområde. Studierna som låg till grund för vår undersökning, kommer att 

presenteras i nästkommande kapitel. Studierna har inte utförts i Sverige, men handlade om det 

som var av intresse för vår studie, bland annat undervisningsmetoder, om flerspråkiga elever 

och om hur undervisningen bäst ska gå till i klassrummet. De böcker som var relevanta, 

handlade generellt om kultur, mångfald, skola och undervisning och undervisning i en 

förberedelseklass. 
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2.2. Tidigare forskning  

En studie av Leeman (2006) handlade om lärare och de problem som de möter under deras 

arbete i mångkulturella skolor i Nederländerna. Urvalet bestod av elva lärare som arbetade vid 

nio olika skolor (Ibid. s. 6). Resultatet av undersökningen visade att en del lärare hade svårt 

att få kontakt med eleverna samtidigt som eleverna hade svårt att få kontakt med varandra. 

Vidare visade resultatet att de svårigheter som en lärare upplevde, inte alltid uppfattades på 

samma sätt av en annan lärare, detta beroende på vilka erfarenheter lärarna har av att arbeta 

med elever från olika kulturella bakgrunder. Det största problemet som lärarna sade sig ha var 

kontakten med eleverna. Lärarna i studien upplevde att det var svårt att ingripa, när det 

uppstod konflikter mellan invandrarelever. Ytterligare sidor som lärarna upplevde 

problematiska var de märkbara skillnader som eleverna hade i politiska, religiösa och andra 

sociala aspekter (Leeman, 2006). 

      I en studie skriven av Allison & Rehm (2007) beskrevs den ökande mångfald 2  av 

studenter som immigrerat till USA och som ska ta del av utbildningsväsendet. Artikeln 

handlade om att undersöka vilka undervisningsmetoder som lärare i mellanstadieklasser anser 

vara effektiva vid undervisning i en mångkulturell klass där 50 % av eleverna bestod av olika 

etniska grupper. Studenterna kommer från andra kulturer och med en bakgrund som skiljer sig 

från värdlandet. Lärarna måste vara villiga och väl förberedda för att kunna utbilda de 

studenter som har annan kulturell bakgrund och som inte talar samma språk. En 

enkätundersökning gjordes med 16 mellanstadielärare. Enkäten bestod av rangordningsskalor, 

med möjlighet att rangordna de mest effektiva undervisningsmetoderna. Metoderna som 

klassades som mest effektiva vid undervisning i mångkulturella klassrum var följande fyra: 

Visuella hjälpmedel, att lära utifrån bilder var den effektivaste undervisningsmetoden för 

undervisning i mångkulturella klassrum. Det andra var att lära genom sina 

klasskamrater ”peer tutoring” (Ibid. s. 15). Genom kommunikation och att mixa ihop grupper 

med två personer som talar olika språk, visade sig vara mycket effektiv då eleverna lärde av 

varandra. Den tredje var cooperative learning (Ibid. s. 16), att lära sig tillsammans. Lärandet 

sker genom samverkan, oberoende av kultur och språk lär sig eleverna att lösa problem och 

att arbeta i grupp. Den fjärde och den sista undervisningsmetoden handlade om alternative 

modes of assessment (Ibid. s. 17) för att på ett effektivt sätt kunna utreda den individuella 

utvecklingen i klassrummet, dvs. insikten av att varje elev har olika förutsättningar3 för att 

deras lärande ska vara möjligt. Undervisningsmetoden gick ut på att öka elevernas 

2 Mångfalden av tvåspråkiga elever beräknas öka med 40 % fram till år 2040 (Allison & Rehm, 2007 s.12). 
3 Elevernas kulturella bakgrunder, lärtekniker och livserfarenheter (Allison & Rehm, 2007 s. 17). 
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individuella förståelse genom att utesluta den traditionella undervisningen med papper och 

penna, eftersom många av eleverna kommer från olika länder med olika språk. I sin tur 

innebar det att den traditionella undervisningen var bristfällig och att kunskapen istället kunde 

bedömas utifrån andra, mer praktiska alternativ bl.a. demonstrera uppgifter och 

videohantering (Allison & Rehm, 2007). 

     Gillanders (2007) har i sin studie fokus på spansktalande elevers utveckling i det engelska 

språket. Studien beskrev hur en lärare på ett effektivt sätt framkallade språklärandet hos 

eleverna. De frågor som låg till grund för denna studie, var att söka svar på: Hur lärare 

kommunicerar med spansktalande elever och hur hon ger stöd i elevernas modersmål, även 

vilka metoder hon använder sig av för att undervisa och lära de spansktalande eleverna det 

engelska språket (Ibid. s. 48). Studien har främst visat hur viktigt det var att skapa förståelse 

om hur undervisningen ska gå till med att lära spansktalande elever det engelska språket. 

Läraren arbetade i små grupper för att skapa social kontakt med eleverna. För att stötta 

eleverna i deras modersmål använde sig läraren av olika undervisningsmaterial och metoder, 

att t.ex. ha affischer uppsatta på de nämnda språken. Läraren brukade även sjunga sånger som 

handlade om bokstäver och siffror med sina elever, samtidigt som hon använde sig av 

kroppsspråk för att lära ut språket på ett roligt och lärorikt sätt. Läraren i studien var mycket 

beroende av kroppsspråket, pga. de språkliga hinder som fanns i klassrummet. Kroppsspråket 

var viktigt för att skapa en god relation till eleverna, dessutom var det viktigt att skapa ett 

förtroende mellan lärare och elev. Förtroendet försökte läraren bygga upp genom att hålla 

eleverna i händerna och krama dem, att genom kroppskontakt skapa trygghet (Gillanders, 

2007).  

 

2.3. Mångkulturell undervisning 

En mångkulturell undervisning har som huvuduppgift att underlätta samarbetet mellan olika 

kulturer. Enligt Roth (1998) förklaras en mångkulturell undervisning till att ge utrymme för 

olika kulturer vid samma undervisningstillfälle. Lärarna i undervisningen lyfter upp olika 

värderingar som tolerans men även respekt till oliktänkande och för människans integritet.  

     Enligt Maltén (2003) har skolan och lärarna en viktig roll med att skapa förståelse för 

andra kulturer och religioner. Maltén påpekar hur viktig det är att lärare skapar möjligheter så 

att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen och bli medvetna om sina 
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identiteter; ”skolan skall hjälpa individen att bli, inte bara att vara” (Maltén, 2003 s. 85).  

I boken ”Röster från den mångkulturella skolan” beskriver Spowe (2003) vikten av att förstå 

inverkan av det mångkulturella i undervisningen. Målet med undervisningen är att uppnå 

förståelse om andras seder, mat, dans eller kanske högtider för att kunna agera på ett bra sätt:   

 
Lärare, barn och elever skall inte vara turister i ”de andras” kulturer. Undervisning 

och lärande i mångkulturella Sverige innebär istället fördjupade kunskaper om de 

nya svenskarna och om oss själva (Spowe, 2003 s. 20 ). 

 

En mångkulturell undervisning måste vara anpassad för varje enskild elev. I vår studie 

kommer vi att titta närmre på en mångkulturell undervisning utifrån en förberedelseklass.  

   

2.3.1. Kulturchock 

Den kultur som vi blivit uppfostrade inom ger oss olika riktlinjer. Det kan röra sig om hur vi 

ska klä oss och hur vi ska bete oss i olika sammanhang. Olika normer från den kultur som vi 

lever inom tas upp av oss mer eller mindre omedvetet. Enligt Harding och Riley (1993) är det 

inte förrän vi kommer i kontakt med ett annat land och kultur som vi blir medvetna om 

kulturernas olikheter. Det är när vi reagerar på kulturskillnader som gör oss osäkra och 

förvirrade i det nya landet och en kulturchock uppstår.  

     Wellros (1998) beskriver att vid en flytt till ett annat land att chocken kan bli enorm. 

Människor känner sig ofta vilsna, speciellt när de inte förstår sig på omgivningen som de 

kommit till och för att de har svårt att bli förstådda i samhället. I den nya kulturen har de inte 

längre tillgång till de fasta referenspunkter de hade i sin tidigare kultur och som kan hjälpa 

dem att förstå och att leva i den nya kulturen. Just denna situation har kommit till att bli en 

kulturchock när det handlar om invandrar- flyktingskapets förutsättningar.  

 
Känslan av ett ständigt hotande kognitivt kaos som orsakas av att man saknar 

tillförlitliga tolkningsinstrument och fasta referenspunkter brukar kallas för 

kulturchock. (Wellros, s.45). 

 

I vår studie kommer vi att granska fenomenet kulturchock i samband med undervisning i 

förberedelseklassen. 
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2.4. Att komma till Sverige och finna trygghet 

Barn kommer till Sverige av skilda anledningar. Många av dem har upplevt krig och flykt från 

sitt hemland. Ladberg (1996) menar att dessa barn har dåliga förutsättningar för att de ska 

kunna lära sig det nya språket. Barnen har därmed förutsättningarna emot sig. En flykt från ett 

annat land är alltid en stor omställning för ett barn, att bosätta sig i ett annat land innebär att 

barnen måste bygga upp sin trygghet på nytt. Ladberg (1996) anser att lärarna måste skapa 

och ge trygghet med utgångspunkt att tillsammans arbeta med deras egen kultur och på så sätt 

bygga upp säkerheten hos barnet (Ibid.). 

 

2.5. Att undervisa elever med utländsk bakgrund 

Ladberg (1996) hävdar att det är viktigt med samarbete mellan lärare i den vanliga klassen 

och modersmålslärare för att eleverna ska kunna våga ta till sig det nya. Samarbetet mellan 

lärarna i detta sammanhang fungerar som en länk mellan ursprunget och det nya. Det innebär 

att modersmålsläraren finns nära till hands, ger eleverna stöd och trygghet i deras 

språklärande. Det handlar bland annat om att tolka, förstå och förklara olika begrepp på 

elevernas ursprungliga språk (Ibid.).  

     Enligt Rodell (1995) skall en förberedelseklass ge möjlighet för barnen att hitta en lämplig 

väg till den ordinarie klassen. Eleverna träffar andra som har varit med om liknande 

upplevelser och får på så sätt möjlighet att lära sig tillsammans med andra som har delvis 

liknande erfarenheter. En välstrukturerad undervisning hjälper eleverna att komma in i det nya 

samhället samtidigt som de lär sig det nya språket (Ibid.). 

     Att lära sig ett nytt språk är något som kan ta lång tid, upp mot sex till åtta år innan 

eleverna lär sig språket på ett fullgott sätt. Bülow, Ljung & Sjöqvist (2001) beskriver 

samarbetet mellan svenska som andraspråk och ämnesundervisning. Läraren som undervisar i 

svenska som andraspråk har som uppgift att arbeta med elevernas tidigare kunskaper kring 

ämnet, att plocka fram elevernas förförståelse innan ämnesundervisningen börjar. 

Ämnesundervisningsläraren har som uppgift att undervisa i andra ämnen förutom svenska, 

t.ex. So och No. Det handlar också om att väcka elevernas intressen inom de olika ämnena, 

vilket är viktigt så att läraren kan börja på den kunskapsnivå som eleverna befinner sig vid 

(Ibid. s. 86). 
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     En väsentlig utgångspunkt för att kunna arbeta med elever med annat modersmål, är att 

börja med sådant som finns i elevernas närhet och som de har en kännedom om (Ibid.).  

     Ladberg (1996) beskriver att de ämneskunskaper som eleverna i en förberedelseklass har 

inte behöver vara annorlunda i jämförelse med de elever som redan kan språket. 

Undervisningen i den vanliga klassen täcker inte de behov som eleverna behöver när de ska 

lära sig det nya språket. Ladberg (1996) menar vidare att de elever som vill lära sig ett nytt 

språk, kan göra det på ett roligt och effektivt sätt genom att träffa sina kompisar eller leka 

med varandra, vilket gör att språkinlärningen inte bara är begränsad till klassrummet (Ibid.). 

 
Arbetsformer som ska stimulera språkutveckling hos eleverna måste därför bryta den 

begränsningen som den vanliga klassundervisningen innebär. Det gäller både i fråga 

om barnets känsla för språket och möjligheterna till kommunikation med kamraterna 

(Ladberg, 1996 sid. 104).   

 

Ladberg (1996) tar upp en del metoder som lärarna kan använda sig av vid undervisning i 

svenska som andraspråk. Temaarbete är ett sätt som lärarna använder för att hjälpa eleverna 

att få fördjupade kunskaper inom olika ämnen. Att nå kunskapen kan gå till på olika sätt, 

bland annat genom intervju, mindre forskning eller sådant som intresserar eleverna (Ibid. s. 

105). Rytm genom sång och musik har visat sig vara ett effektivt stöd till 

språkundervisningen. Genom sång lär sig eleverna att känna igen språkets ljud och rytm vilket 

är mycket betydelsefullt för elevernas talfärdighet. Det är även viktigt att använda olika 

sinnen och att samtidigt använda kroppen, för att skapa andra sätt att uttrycka sig för att förstå 

språket. Praktisk ämnesundervisning som slöjd och bild har visat sig vara viktiga då det ger 

eleverna möjlighet att föra en dialog samtidigt som de utför uppgifterna, detta tycks stimulera 

språket (Ladberg, 1996).  

     Vi kommer att undersöka hur undervisningen går till i en förberedelseklass utifrån lärarnas 

erfarenheter. 

 

3. Förtydligande av begrepp 
Förberedelseklass 

Förberedelseklassen är den klass som tar emot barn som kommer från andra länder, denna 

klass ger eleverna möjlighet att lära sig det svenska språket innan de börjar i den vanliga 

 

  7 
   
   
   
 
 



klassen. Förberedelseklassen erbjuder eleverna en lämplig undervisningsform, med 

utgångspunkt för deras ålder, hemspråk och kunskapsnivå (Rodell, 1995).   

     I vår studie utgår vi ifrån att förberedelseklassen är den klass som finns till för nyanlända 

elever för att lära sig det svenska språket.  

 

Förberedelseklasslärare och modersmålslärare   

Läraren i förberedelseklassen är den person som finns nära till hands för nyanlända elever 

som kommer till Sverige. Förberedelseklassläraren arbetar hela tiden för att skapa trygghet 

hos de elever som kommer till Sverige från andra länder, då vissa barn/elever kan bära med 

sig traumatiska upplevelser från hemlandet. Utifrån det blir läraren i förberedelseklassen inte 

bara en lärare utan försöker även vara den person som ger kunskaper i det svenska språket och 

samtidigt tar hand om elevernas enskilda behov (Rodell, 1995). Modersmålsläraren har också 

en stor roll i förberedelseklassen, speciellt när det gäller att undervisa elever i hemspråk. Det 

förekommer ofta samarbeten mellan förberedelseklasslärare och modersmålslärare när de inte 

kan förklara vissa ord och begrepp till sina elever (Ladberg, 1996). I vår studie kommer vi att 

titta närmre på de erfarenheter som lärarna har av att undervisa i en förberedelseklass.    

 

 Svenska som andra språk 

Svenska som andra språk eller s.k. svenska2 är ett ämne som ges till de elever som inte har 

svenska som modersmål. Med modersmål avses det språk som vi talar i respektive hem. 

Ladberg (1996) hävdar ”därför finns svenska som andra språk och som även kallas svenska2 

som särskilt ämne i den svenska skolan” (Ladberg, 1996 s.102). Svenska som andraspråk ger 

eleverna möjlighet till att få stöd och förklaringar på hur ord, grammatik, läsning och 

uppbyggnaden i det svenska språket fungerar (Ladberg, 1996).  

 

4. Metod och data 

Nedan följer en redogörelse över kvalitativt tillvägagångssätt om dess fördelar respektive 

nackdelar. Vi kommer att redogöra för hermeneutiken som tolkningssätt. Även en beskrivelse 

över halvstrukturerad intervjuform utifrån skapandet av vår intervjumall kommer att ges, 

likväl hur vi gick tillväga vid urvalet av studien. Vidare beskrivs studiens genomförande, de 

etiska riktlinjerna och hur vi gick tillväga vid analysförfarandet av vår insamlade data. 
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4.1. Kvalitativt tillvägagångssätt 

Till vår undersökning valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetod. Med syfte att 

undersöka lärarnas erfarenheter, samt att återge en helhetsbild av att undervisa i en 

förberedelseklass. Holme och Solvang (1997) redogör för metodernas för- respektive 

nackdelar och vilken metod som lämpar sig bäst beroende på vilken typ av undersökning som 

forskaren vill utföra. Eftersom det är erfarenheter som vi valt att undersöka är det kvalitativa 

förhållningssättet att föredra.  

     Holme och Solvang (1997) beskriver att den ena av den kvalitativa metodens styrkor är att 

ge en helhetsbild, dvs. att kunna finna likheter och skillnader mellan intervjusvaren, som gör 

det möjligt för en ökad förståelse för olika sociala processer och sammanhang. Den 

kvalitativa metoden har även som styrka i att ge forskaren en möjlighet till att vara flexibel 

under intervjuförfarandet. Det innebär att vi som undersöker måste vara uppmärksamma på 

informantens svar och att vara öppen med att ställa följdfrågor för att få ut så mycket 

information som möjligt, vilket vi i studien tagit hänsyn till. Däremot om undersökaren vill 

utgå ifrån en tydlig struktur, med fasta svarsalternativ är det kvantitativa förhållningssättet att 

föredra. De olika tillvägagångssätten hanterar också generaliseringsaspekten på olika sätt.             

     Patel och Davidson (2003) beskriver att generaliseringsaspekten inom kvalitativ forskning 

inte är lika vanlig som för den kvantitativa forskningen. Har urvalet skett på ett strukturerat 

sätt och ger möjlighet till att undersöka företeelsen under liknande omständigheter vid fler 

tillfällen, ger det en ökad chans för generalisering. Till skillnad från det kvantitativa där 

resultatet är betydligt lättare att generalisera, t.ex. genom att utöka urvalet från en mindre 

grupp till en större population. 

     Inom kvantitativ forskning används reliabilitet och validitetsmått i sökandet på 

undersökningens trovärdighet. Dessa begrepp skiljer sig från en kvalitativ studie. I vår studie 

är reliabilitet och validitet i samspel med varandra. Det innebär att reliabiliteten inte har en 

lika stor roll som inom kvantitativ forskning och ger därmed ett större utrymme för validiteten, 

det vill säga studiens genomförbarhet. Patel och Davidson (2003) beskriver för att nå en god 

validitet bör samtliga delar inom den kvalitativa forskningen vara trovärdig, men även visa på 

hög kvalitet. Därför beskrivs oftast reliabilitet och validitet utifrån trovärdighet och 
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genomförbarhet när de används inom kvalitativa forskningssammanhang.  

     Syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att försöka förstå den situation som individen 

befinner sig i (Holme & Solvang 1997). Kvalitativ metod utmärks av en närhet till ett visst 

fenomen. Forskaren måste sätta sig in i personens situation, det vill säga söka kunskap och 

förståelse för personen och hans/hennes livsvärld i relation till en viss forskningsfråga (Ibid.). 

Därför valde vi att ta stöd från en kvalitativ intervju och det hermeneutiska tolkningssättet, vid 

insamling av data och bearbetning av intervjuerna.  

     Vi valde att göra en respondent validering av samtliga intervjuer, som Patel och Davidson 

(2003) menar ökar studiens trovärdighet, eftersom det ger informanterna möjlighet till att läsa 

igenom sina lämnade svar. Syftet var att kunna skapa en förståelse av och kunna beskriva 

informanternas erfarenheter på ett trovärdigt sätt. 

     När vi undersöker något från en kvalitativ ansats måste vi vara anpassningsbara. Det 

innebär att vi måste kunna ändra på planeringen under genomförandet av undersökningen. I 

vår studie handlade det om att visa följsamhet till informanternas svar. Det gav en ökad 

möjlighet att utforska vårt syfte och få tillgång till så mycket data som möjligt i relation till de 

frågor vi skapat i vår intervjumall.  

     Öppenhet för förståelse och kunskap ligger i den kvalitativa metodens styrka men också 

svaghet. Svagheten kan vara att flexibiliteten är för stor, vilket kan göra det blir svårt att ange 

specifik data som relaterar till syftet (Holme & Solvang 1997). Styrkan är att vi hela tiden får 

nya insikter och en bättre uppfattning om hur den enskilda upplever sin situation, dvs., 

lärarnas erfarenheter av att undervisa och möta en förberedelseklass.  

 

4.2. Hermeneutik 

Hermeneutiken har som utgångspunkt att söka förståelse för det som undersöks genom 

tolkning.  

     Ödman (2007) beskriver den hermeneutiska tolknings och förståelseprocessen av ett 

fenomen genom pusselläggande, att experimentera och finna pusselbitar som tillhör varandra. 

Vägen dit menar han inte alltid är så lätt, något som tidigare varit oklart kan helt plötsligt ge 

ett samband. Ödman menar för att det ska vara möjligt måste forskaren gå mellan del och 

helhet, växelspelet mellan del och helhet är det som kallas för den hermeneutiska cirkeln. Den 

hermeneutiska cirkeln innebär ett ständigt pendlande mellan del och helhet. Med detta menar 
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Ödman att det måste finnas vissa föreställningar om helheten, för att ge ”riktning i vårt 

sökande” (Ibid. s. 102).  Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att ha en förförståelse 

kring ämnet, för att sedan kunna dra nytta av det i tolkningsprocessen. Även Ödman påpekar 

betydelsen av förförståelsen ”utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar” 

(Ödman, 2007 s. 102).  Ödman beskriver samspelet mellan förståelse och förförståelse. Vi 

måste få en förståelse över delarna. Förförståelsen hjälper på så sätt till genom att skapa nya 

meningar och betydelser, vilket i sin tur innebär att vi vidareutvecklar en ny förförståelse att 

arbeta utifrån. Den hermeneutiska cirkeln ändras ständigt utefter hur vi omtolkar och 

omorganiserar tillvaron. I vår studie innebär det att vi hade en begränsad förförståelse kring 

det som vi ville undersöka eftersom vi inte själva undervisat i en förberedelseklass. Vår 

förförståelse är således från perspektivet att vara elever i en förberedelseklass, SFI4 och en 

vanlig klass. Vår förförståelse bidrog däremot till vår skapade förståelse kring ämnet lärares 

erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass som så att säga blivit vår nya förförståelse. 

För att vi skulle nå denna förståelse var det viktigt att vara medveten om helheten dvs., 

lärarnas erfarenheter. Det är även lika viktigt att ta hänsyn till de aspekter (vad som utgör 

lärarnas erfarenheter) dvs., delarna och dess förhållande till helheten. Genom pendlandet 

mellan del och helhet försökte vi komma fram till en rimlig tolkning av vad som avser 

lärarnas erfarenheter. Vår tidigare förståelse har därmed utvecklats till en ny förståelse över 

helheten. 

 

4.3. Halvstrukturerad intervjuform 

Vi har valt att använda en halvstrukturerad intervjuform vid insamling av data. Det innebär att 

vi utgick ifrån en intervjumall med redan förutbestämda frågor och teman som är relevanta för 

studiens syfte. Fördelen med den halvstrukturerade intervjuformen är dess flexibilitet. Men 

även möjligheten att ställa följdfrågor efterhand som intervjun fortskred, om vi upplevde att 

informanternas svar och berättelser behövde utvecklas (Kvale, 1997).  Syftet med 

halvstrukturerad intervjuform enligt Kvale (1997) är att få en förståelse över informantens 

tillvaro genom tolkning och att förtydliga informantens åsikter och tankar. Kvale menar att en 

intervju är ett samtal där den ena personen styr samtalet och att den andre svarar ”Det är en 

specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom dialog” (Ibid. s.117). 

     Intervjumallen skapade vi för att beröra så många områden som möjligt som handlade om 

4 Svenska för invandrare. Dvs., undervisning för vuxna invandrare, från 16 år och uppåt. 
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lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass. Mallen bestod av fem olika teman 

med tillhörande frågor, de teman som intervjuerna styrdes utifrån var förberedelseklass, 

undervisning, språk, kultur och upplevelser. Det är intervjuarens uppgift att skapa en trygg 

miljö, där informanten kan känna sig lugn och bekväm för att kunna delge sina upplevelser 

och erfarenheter om ett visst fenomen (Kvale, 1997). Vi planerade för att intervjua 

informanterna i en miljö som de kände sig hemma i och förslog därför att intervjun 

genomfördes på deras arbetsplats. 

 

4.4. Urval 

Urvalet omfattar sex lärare som undervisar i en förberedelseklass. En av lärarna var en s.k. 

svenska2 lärare. Skolan som lärarna undervisar vid ligger i en stad i södra Sverige. 

Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi använde oss av 

personer som fanns i vår omgivning. I undersökningen tillämpades även ett snöbollsurval, 

även denna en form av ett bekvämlighetsurval.  Metoden går ut på att komma i kontakt med 

informanter som sedan i sin tur kan föra forskaren vidare till ytterligare informanter som är 

relevanta för studiens syfte (Bryman, 2006). I vår studie innebar det att vi kom i kontakt med 

en lärare som sedan rekommenderade andra lärare till oss. Studiens syfte var att undersöka 

lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass.  

     Tre av lärarna har erfarenheter av att undervisa i både förberedelseklass och vanlig klass. 

Det hade dock varit önskvärt att hela urvalsgruppen hade liknande erfarenheter att utgå ifrån. 

 

4.5. Studiens genomförande  

Vi tog kontakt med en lärare som arbetade i en förberedelseklass. Vi informerade om studiens 

syfte och frågade läraren om några av hennes medarbetare skulle kunna tänkas delta i en 

intervju. Vi fick positivt svar och dag och tid bestämdes utifrån informanternas förslag.  

     Vi skickade ett e-mail till respektive informant med information. I brevet berättade vi om 

oss själva, att vi utförde en undersökning och skrev en kandidatuppsats i pedagogik. Vi 

informerade också om studiens syfte och frågeställningar. Vi frågade om de accepterade att 

intervjun skulle spelas in med hjälp av en bandspelare. Fyra av lärarna svarade att det gick bra 

att spela in intervjun och två lärare föredrog att bli intervjuade utan att samtalet skulle spelas 
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in med en bandspelare. Vi informerade att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. Vi försäkrade också om att anonymitet råder, 

vilket innebar att vi inte kommer att lämna ut informanternas namn och sådant som kan 

avslöja deras identitet. Vi berättade även att uppsatsen kan bli publicerad på Blekinge 

Tekniska Högskolas biblioteks hemsida. 

     Under intervjun utgick vi ifrån en intervjumall och sedan ställdes uppföljningsfrågor i syfte 

att få så många förtydliganden som möjligt. För att få ut så mycket som möjligt, speciellt av 

de intervjuer som antecknades för hand valde vi att vara två vid intervjutillfället då en av oss 

kunde ställa frågorna och den andra föra anteckningar.  

     Vi valde att inleda intervjun med att fråga vad informanten hade för utbildning. Syftet med 

den frågan var bl.a. att skapa en grund för det fortsatta samtalet, för att på sätt skapa en bra 

dialog. Vi valde därför att mjukstarta samtalet med att ställa en allmän fråga. Vi avslutade 

intervjun genom att låta informanterna berätta om hur deras arbetsdag såg ut.  Informanten 

gavs då en möjlighet att ta upp sådant som också kunde vara av intresse för vår studie, t.ex., 

om informanten kom på fler exempel som handlade om deras undervisning i en 

förberedelseklass och som de ville delge oss. Vi tog i beaktande Patel och Davidsons (2003) 

råd när bandspelaren stängs av efter en intervju, att det är lätt att gå miste om information då 

informanterna tycks börja prata mer spontant. Vilket vi efter att bandspelaren stängts av fick 

erfara, då informanterna började prata mer allmänt. Vi gick därmed miste om inspelat material 

som vi ansåg kunde vara relevant för vår studie.  

     Två av intervjuerna antecknades för hand direkt vid intervjutillfället och fyra intervjuer 

spelades in med hjälp av en bandspelare, samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet efter 

intervjutillfället. Då två av intervjuerna antecknades för hand innebär det att citaten inte är 

helt ordagranna men likväl korrekt återgivna. Vi har endast valt att språkligt förbättra några 

citat från de intervjuer som spelats in men försäkrar att innebörden fortfarande är densamma.  

 

4.6. Etiska riktlinjer 

Vi har under studiens gång använt oss av vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet är uppnått, eftersom samtliga informanter blivit informerade om syftet 

med undersökningen innan intervjuerna påbörjats. Även samtyckeskravet är uppfyllt, då 

 

  13 
   
   
   
 
 



samtliga informanter gått med på att ställa upp på intervju.  

     Vi informerade informanterna om samtliga krav innan intervjuerna påbörjades. Vi 

skickade även ett missiv brev till informanterna innan vi avtalade tid för intervjuerna, där vi 

presenterade oss och syftet med studien. 

     Nyttjandekravet har vi uppnått genom att intervjuerna inte kommer att användas till något 

annat syfte än för undersökningen. Vi informerade om att undersökningen ger data till en 

kandidatuppsats i pedagogik vid BTH och att uppsatsen kan komma att publiceras. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att vi informerade informanterna om, att deras medverkan 

var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

     Konfidentialitetskravet uppnåddes då vi hanterat materialet på ett sådant sätt att 

informanterna inte kan bli identifierade i uppsatsen. Utskriften av intervjuerna från tal till 

skrift, markerade vi med en kod och med det datum som intervjuerna utfördes på. Det innebär 

att vi utelämnat informantens namn i det transkriberade materialet och därför anser vi att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt.  

 

4.7. Analys och databearbetning 

Analysarbetet beskriver Kvale (1997) börjar redan under intervjuförfarandet, för att därefter 

fortlöpa under uppsatsarbetet. Kvale menar att detta görs genom att ställa tolkande frågor så 

att informanten får tillfälle att bekräfta eller styrka intervjuarens tolkning av det som 

intervjuats kring. Vi valde att ställa följdfrågor i den mån det behövdes för att utveckla 

intervjun och att följa upp intressanta sidospår, som i sin tur kunde leda till nya infallsvinklar 

som kunde vara viktiga för studien. I samband med intervjun skedde även en form av 

bekräftelse genom att vi återtolkade vad som sades för att få en uppfattning av om vi förstått 

informantens lämnade svar. Efter att intervjuerna skrivits ut i text, markerade vi intervjuerna 

med en kod för varje informant, ett nummer samt det datum som intervjuerna utfördes. På 

detta sätt skiljde vi informanternas intervjuer åt. Vi sammanställde även var och en av 

intervjuerna och skickade dessa till respektive informant för att få en bekräftelse på att vi 

uppfattat dem korrekt. Vilket enligt Patel och Davidson (2003) ger en ökad tillförlitlighet till 

studien. Därefter läste vi igenom samtliga intervjuer enskilt ett antal gånger innan vi gick 

vidare i bearbetningen. Det som framkom som centralt i intervjuerna var bl.a. vikten av en 

individ- och situationsanpassad undervisning. Även skapandet av eget material och 
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användandet av kroppsspråk vid brist på muntlig kommunikation var framträdande.   

     När samtliga intervjuer genomförts transkriberades dessa, därefter markerade vi de 

begrepp som vi ansåg vara relevant för studien. Vi samlades sedan i gruppen för att gå igenom 

intervjuerna tillsammans, för att se om vi kommit fram till liknade centrala begrepp som 

karaktäriserar intervjuerna. Exempel på centrala begrepp som vi kom fram till var; 

undervisningsmetod, att arbeta med teman och individ- och situationsanpassad undervisning.  

     Tre av våra informanter har tidigare undervisat i en vanlig klass. Det har vi tagit i 

beaktande eftersom de övriga i respondent gruppen ej har erfarenheter av undervisning i en 

vanlig klass. Därmed skiljer sig erfarenheterna mellan informanterna åt, vilket delvis 

speglades i informanternas lämnade svar. Men att det ej påverkat studiens resultat.        

     Fördelen med att vara tre författare gjorde att vi kunde utforska datan utifrån tre olika 

vinklar, dvs., minskad risk för att gå miste om viktig data. En annan fördel var att vi hade tre 

olika förförståelse kring ämnet, detta gjorde att vi alla gånger inte hade samma begrepp 

markerade inom gruppen. Ett exempel på ett centralt begrepp som vi fann skiljde sig åt, var 

synen på vikten att tidigare ha gått i skolan i sitt hemland. Vilket den ena av författarna inte 

själv kunde relatera till, men dock de övriga i gruppen då de själva hade erfarenhet av att gå i 

skolan i deras hemland, vilket hjälpte dem i att lära sig det svenska språket. 

     Ely (1991) beskriver att den kvalitativa analysen är ett sätt att gallra fram data som anses 

vara den mest väsentliga som forskaren fått fram genom intervjuerna och att datamaterialet 

analyseras genom skapandet av kategorier (vi har valt att kalla det teman). Konkret innebar 

det i vår studie att vi började med att analysera fråga efter fråga och jämföra informanternas 

beskrivningar för att lättare se om det förekom några innebördsliga likheter eller skillnader i 

de respektive svaren. I analysdelen tog vi inspiration från hermeneutiken, vi arbetade efter 

Ödmans (2007) hermeneutiska tolknings och förståelse modell enligt pusselläggande. Där 

började vi utifrån helheten, vilket innebar att vi ville få en allmän förståelse kring lärarnas 

erfarenheter.  Efter samtliga intervjuer gjorde vi en mindre analys genom att diskutera om vad 

vi ansåg vara det mest centrala i intervjuerna.  

     Utifrån de centrala begrepp som vi kom fram till, bildade vi de teman som ligger till grund 

för vårt resultat. En genomgående samsyn som vi fann vara mycket tydligt i informanternas 

svar var deras användning av teman som en specifik undervisningsmetod. Även när det gäller 

hur pass individ- och situationsbaserad undervisningen var. Vilket resulterade i ett par av 

studiens teman.   
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5. Resultat/Analys 

Studiens syfte var att undersöka lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass. 

Resultatet kommer att presenteras i fyra teman: utsuddade gränser mellan olika ämnen; 

språkanvändning i undervisningen; individ och situationsanpassad undervisning; samt 

användning av undervisningsmetoder och verktyg i undervisningen.  

5.1. Utsuddade gränser mellan olika ämnen  

Lärarnas erfarenheter är att förberedelseklassen inte har någon ämnesundervisning. 

Undervisningen i förberedelseklassen fokuserar framförallt på språkundervisning, men att det 

faller sig naturligt att språkundervisningen sammanvävs med andra ämnen. Matematik är ett 

exempel, där lärarna med hjälp av begrepp som längd, höjd och andra liknande termer ger 

eleverna baskunskaper i matematik samtidigt som det ger övning i det svenska språket. 

 
..vi ska egentligen inte ha någon ämnesundervisning, men vi halkar ju in på det, det 

blir ju tyvärr så att du kan inte förklara berg och floder om du inte visar samtidigt en 

bild (Lärare 2, 25/4-08).  

 

..vi kan ha en tolvåring som sitter och tränar på alfabetet så redan där skiljer sig 

väldigt mycket… det finns en oerhörd förståelse eleverna emellan.. jag har aldrig 

sett att en elev har tittat på en annan elev som sitter och tränar alfabetet […] det är 

inga konstigheter alls som jag tror att det skulle kunna bli i en vanlig klass. (Lärare 4, 

7/5-08). 

 

5.2. Språkanvändning i undervisningen  

Modersmålet har en stor och viktig funktion i undervisningen i förberedelseklassen. Lärarnas 

erfarenhet är att elever som läser sitt modersmål har lättare för att lära sig det svenska språket. 

Det är en fördel om det finns elever i klassen med samma modersmål. Lärarna använder sig 

av elevernas kunskaper genom att eleverna kan hjälpa och förklara för varandra vissa begrepp 

och innebörder i deras modersmål som läraren inte kan förklara. Eleverna deltar aktivt i 

undervisningen med översättning mellan språken. Lärarna menar därför att det är en fördel 

om även de kan tala flera språk, eftersom det kan underlätta deras arbete av att undervisa 
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flerspråkiga elever.  

 
…när jag ska förklara saker så brukar jag göra det på många olika språk, så att 

eleverna lättare ska förstå vad saker och ting handlar om. (Lärare 3, 29/4 -08). 

 

 

 

 

 

..eleverna får prata på sitt modersmål i klassrummet.. om det är skolan det handlar 

om. För det kan ha sina fördelar det också, speciellt om det kommer en nyanländ 

elev som talar samma språk som en elev som varit i förberedelseklassen några 

månader. Så kan den som varit längre förklara till den nya eleven så att den förstår 

på ett annat sätt. (Lärare 3, 29/4 -08). 

 

Lärarna drar nytta av det som finns i deras omgivning, för att underlätta undervisningen. 

Kroppsspråk har visat sig vara effektivt, då det ger lärarna möjligheter till att kommunicera 

med eleverna. Att peka på saker som eleverna kan namnet på, på sitt eget språk. Även att visa 

olika saker och t.ex. att sjunga har en betydelsefull inverkan i undervisningen. I 

förberedelseklassen sitter lärarna aldrig still. De använder sina händer och fötter, för att 

eleverna skall förstå vissa ord som lärarna vill förklara till dem.   

 
…händer, fötter och tår. alltså, det är en väldigt konkret undervisning den första 

tiden. Vi jobbar väldigt mycket med kroppen själva, det är väldigt mycket visa och 

upprepningar, penna säger vi tjugo gånger om dan.. du säger suddgummi lika många 

gånger …(Lärare 2, 25/4 -08). 

 

Varje morgon sjunger vi, och det har ju mycket med att vi vill att barnen ska få in 

rätt språkmelodi det är ju jätteviktigt för eleverna eftersom att varje språk har sin 

egen rytm.. (Lärare 2, 25/4 -08). 

 

…man har lärt sig under åren vilka exempel som är bäst att använda,  och som ett 

exempel …jag frågar dom när dom kommer från matsalen är  du mätt? och självklart 

vet dom  inte vad ordet mätt betyder, och då pekar på magen och säger kurrrrr.. och 

då säger dom nej inte kurrrrr.. och då pekar jag på magen igen och frågar är det 

spagetti där? och då börjar dom skratta och säger ja det är spagetti.. och då har vi 

förstått varandra.. det är jätte bra. (Lärare 5, 8/5 -08). 
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5.3. Individ och situationsanpassad undervisning 

Lärarna möter en klass med elever som befinner sig på olika stadier när det gäller 

kunskapsnivå och olika sociala situationer, vilket gör att klassen ofta är heterogen till sin 

karaktär. Det är svårt att ha en plan eller struktur, eftersom det ofta uppstår olika situationer. 

Exempel på situationer som lärarna har erfarenhet av är tillfällen där eleverna känner sig 

otrygga. Många av eleverna väntar på uppehållstillstånd, om en av eleverna får negativt svar 

och måste lämna klassen påverkas de övriga eleverna. Situationen, kunskapsmässigt och 

socialt, avgör hur undervisningen bör anpassas till varje enskild elev.  

 
..fasta rutiner klarar man sig inte utan, varje morgon är det ungefär samma process så 

att eleverna ska bli trygga.. och sen försöka följa dom hela vägen och stötta dom 

under deltid i den vanliga klassen. (Lärare 4, 7/5 -08). 

 

..barnen har mycket med sig i bagaget när de kommer till förberedelseklassen, 

klassen består utav blandade åldrar, och att det aldrig finns två elever som samtidigt 

arbetar med samma saker.  För varje elev så skrivs det en individuell utvecklingsplan 

på vad eleverna behöver förbättra, och att utifrån den individuella utvecklingsplanen 

gå emot målet, och att den aktualiseras hela tiden.  (Lärare 3, 29/4 -08). 

 

Utifrån lärarnas erfarenheter är det en förutsättning att skapa en struktur för varje elev. Att 

varje elev skall ha en individuell kunskapsnivå. Utifrån en uppgjord studieplan följer eleverna 

sina specifika mål. Studieplanen uppdateras hela tiden beroende av elevernas situation och 

kunskapsbehov. Lärarna arbetar i en förberedelseklass med utgångspunkten att eleverna 

överlag befinner sig på olika kunskapsnivåer när det gäller språk och ämneskunskaper, vilket 

bidrar till att förberedelseklassen alltid har en individuell anpassad studiegång.  
 

..i förberedelseklassen skiftar nivån, men att alla befinner sig på något sånär samma 

nivå.. här är.. nu har jag sju här.. och jag har inte två här som jag kan göra samma 

sak med.. nu när vi gjorde vikingarna.. då hade jag sex elever, utav de sex eleverna 

så hade jag alltså sex olika nivåer uppdelat.. (Lärare 2, 25/4 -08). 

 

..det är en utmaning varje dag, du kan aldrig göra någonting färdigt du kan aldrig 

komma hit med en färdig planering nej nej nej.. för vi vet aldrig hur dagen kommer 
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att se ut och vilka behov eleven har […] och det är inte en dag som ser lika dan ut 

som nästa så det är ett helt underbart.. ett underbart arbete alltså.. (Lärare 2, 25/4 -

08). 

 

..en del av eleverna kan redan ord som tvättmaskin eller sovrum, så det är ingen 

mening att stå och prata om ord som vissa elever redan kan, så detta gör 

undervisningen väldigt individuell.. (Lärare 5, 8/5 -08). 

 

5.4. Användning av undervisningsmetoder och verktyg i undervisningen  

I förberedelseklassen används olika verktyg, allt som lärarna och eleverna kommer på som 

kan bidra till en bra undervisning blir behjälpligt. Lärarna föredrar att använda sig av eget 

material som de skapat och utvecklat efter elevernas enskilda behov. Exempel är, 

tidningsutklipp, bilder och fotografier. Bilder är ett bra hjälpmedel som lärarna använder vid 

undervisningen, exempelvis användandet av memoryspel. I undervisningen nyttjas det som 

läraren anser vara lämpligt för elevernas lärande.  Lärarna använder sig av allt som finns i 

deras omgivning som kan omvandlas till bra undervisningsmaterial. 

 
..det blir en sån egen undervisningsform och undervisningsmetoder att du egentligen 

inte kan hitta nån.. vi plockar lite här och lite där och så plockar vi efter eleven 

(Lärare 2, 25/4 -08). 

 

Jag hoppas att man får in de olika metoderna i det här individuella.. med öppna 

utsagor. […] vi försöker att använda den rätta metoden för att lösa varje elevs 

individuella skolutveckling.. vi har ingen direkt linje som vi kör efter […]  som jag 

kan tänka mig att vissa skolor har.. utan det är mer öppna och blandade metoder som 

vi använder oss av. (Lärare 4, 7/5-8).        

 

Skapandet av egna teman är en metafor som lärarna brukar använda sig av som 

undervisningsmetod dagligen. Metoden går ut på att finna ett ämne, ett tema och hitta saker 

som hör ämnet till. 

 
 

Ett tema som vi brukar använda oss av är.. temat brickan. Det går ut på att barnen 

ska duka en bricka och berätta vad alla sakerna heter... ett annat tema som vi brukar 

ha är temat ryggsäcken, varför heter den ryggsäck? Och vad kan man ha i den? Ett 
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annat tema är skolgården.. vilket går ut på att berätta vad sakerna heter och vad de är 

till för, exempelvis gunga.  Ett annat litet tema som vi brukar använda är färgen, att 

solen är gul och att himlen är blå.. (Lärare 1, 24/4 -08 ). 

 

 
 
 
6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens metod- och resultat. I metoddiskussionen tar vi upp hur väl 

den valda datainsamlings och den tillämpade analysmetoden utfallit. Resultatdiskussionen 

problematiserar kring de olika teman som framkommit i vårt resultat. Vi belyser även 

resultatet i relation till vår tidigare förförståelse. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Till vår undersökning valde vi en kvalitativ ansats, med halvstrukturerad intervjuform. 

Intervjuformen innebar för vår studie att vi hade möjlighet att utveckla och ställa följdfrågor 

utifrån intervjumallen, vilket är en fördel med kvalitativ metod där författaren har större 

utrymme att ställa följdfrågor och följa upp intressanta sidospår. Flexibilitet är stor i det 

kvalitativa i jämförelse med det kvantitativa förhållningssättet, där författarna t.ex. vara mer 

bundna till enkätundersökningar med fasta frågor (Holme & Solvang 1997). Valet av intervju 

som datainsamlingsmetod ansåg vi vara lämplig då vi ämnade att ta del av lärares erfarenheter 

av att undervisa i en förberedelseklass. Det innebar att vi kunde följa upp olika utsagor och 

därmed utforska på ett mer riktat sätt. Holme och Solvang (1997) redogör för den kvalitativa 

respektive den kvantitativa metodens styrkor och svaghet, beroende på vilken typ av 

undersökning som forskaren vill utföra. Eftersom vi i studien vill kunna vara flexibla under 

intervjuförfarandet ansåg vi det vara mindre tillämpbart att göra en kvantitativ undersökning. 

Eftersom det är kvaliteter i lärarnas erfarenheter som vi valt att undersöka, vilka vi menar inte 

kan redovisas i statistisk form.   

     Vår studie är baserat på data från sex intervjuer med lärare. Varav tre av lärarna har 

erfarenheter av undervisning i både förberedelseklass och vanlig klass. Det visade sig att de 

informanter med erfarenheter av att undervisa i de båda klasserna delvis gjorde jämförelser 

mellan förberedelseklassen och den vanliga klassen, men att det i slutändan inte skilt sig så 
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mycket åt i jämförelse med de övriga tre lärarna. En annan möjlig väg hade varit om vi endast 

intervjuat lärare med erfarenheter av undervisningen i en förberedelseklass, för att undvika att 

jämförelser görs med den vanliga klassen för att istället få renodlade svar. Fler informanter 

hade troligtvis varit till en fördel för studien, även om samtliga informanter haft liknande 

erfarenheter. Men vi bedömde att vi i studien ändå haft tillgång till rikligt med data utifrån de 

intervjuer som vi utfört, fokus har ju dessutom varit på lärarnas erfarenheter. Enligt Kvale 

(1997) är det intervjupersonen som utgör grunden för en trygg intervjumiljö. Det är viktigt att 

skapa en trygg atmosfär, så att informanten upplever en säkerhet. Eftersom en trygg miljö ger 

upphov till att informanten känner sig avslappnad och har därmed lättare för att prata. Därför 

valde vi att inleda intervjuerna med att fråga vad informanten hade för utbildning, för att på så 

sätt få möjlighet att känna av samtalsklimatet innan vi började ställa mer ingående och 

djuplodande frågor. Vi valde att avsluta intervjun genom att låta informanterna berätta om hur 

en typisk arbetsdag såg ut, med förväntningar om att nya infallsvinklar skulle framträda som 

gav oss möjlighet att ställa ytterligare, nödvändiga följdfrågor.  

     Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). Innan intervjuförfarandet 

skickade vi iväg ett missiv brev till deltagarna i vår studie. Brevet tydliggjorde studiens syfte 

och om vad intervjun skulle handla om. Vi informerade informanterna att det var frivilligt att 

delta i studien, samt att anonymitet råder och vad det innebar. Vi meddelade även att vi hade 

för avsikt att spela in intervjuerna och att de som inte önskade detta skulle meddela oss. Fyra 

informanter godkände att vi spelade in intervjuerna, medan de övriga två inte ville det och i 

dessa fall antecknades för hand.  Därmed har vi uppfyllt informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet för studien. 

     Fördelen med de inspelade intervjuerna var att det var mycket enklare för oss att följa upp 

intressanta sidospår som dök upp, då vi gavs mer tid att lyssna istället för att skriva. Till 

skillnad från intervjuerna som antecknades för hand på plats, då fokus mer låg på att anteckna 

allt som var av intresse för vår studie.  Precis som Repstad (2000) tar upp, i det han nämner att 

vid anteckning av en intervju så kan inte intervjuaren engagera sig fullt ut t.ex. i syfte att 

fånga upp lösa trådar och komma med tillräckligt många uppföljningsfrågor. Om vi spelat in 

samtliga intervjuer som Repstad (2000) talar för hade vi antagligen haft mer tid att 

koncentrera oss på informantens svar och på så sätt minskat risken för att missa viktiga 

detaljer som är betydelsefulla i samband med analysen. Därför valde vi att vara minst två som 

intervjuade för att minimera detta via anteckningarna. 
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     Intervjuerna transkriberades ordagrant. Det vill säga att vi skrev ut all text för att inte 

förlora textens innebörd, precis som Kvale (1997) talar för är det viktigt att skriva ut 

intervjuerna i sin helhet för att få en nyanserad text.  

     Vi har valt att göra en respondent validering av våra intervjuer, vilket Patel och Davidson 

(2003) menar ökar studiens trovärdighet. Anledningen är dels att säkerställa en hög grad av 

validitet men också för att se om vi uppfattat deras intervjusvar på rätt sätt som en respekt för 

den intervjuade. Vi fick således en bekräftelse på om något uppfattats annorlunda gentemot 

deras utsaga. Av de sammanställningar vi skickade iväg till informanterna fick vi tillbaka 

synpunkter från två informanter som valde att påpeka några förtydliganden, men att dessa i 

slutändan inte påverkade helheten. 

     Hermeneutiken har varit vår inspirationskälla när vi analyserat våra data. Vi utgick från 

Ödmans (2007) synsätt och vad han nämner som pusselläggande, vilket innebar att vi utifrån 

delarna skapade en förståelse över helheten: Det innebär i vår studie att lärarnas erfarenheter 

utgör den helhetsbild som vi skapat utifrån de centrala begrepp som i sin tur är pusselbitarna 

som bildar helheten. Efter en närmare granskning framstod en del teman som vilka vi i vår 

analys menar är mer framträdande än andra, som har legat till grund när vi sedan utvecklade 

och strukturerade analysen utifrån.      

     

6.1.1. Trovärdighet 

Vårt syfte var att undersöka lärarnas erfarenheter att undervisa i en förberedelseklass. Patel 

och Davidson (2003) beskriver att ”validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till 

varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra” (Ibid. 

s.99). Patel och Davidsson (2003) menar för att en forskningsprocess ska bli trovärdig måste 

samtliga delar av forskningen också vara trovärdiga. Trovärdigheten är ett mål som vi hade i 

vårt uppsatsskrivande och som vi strävat efter. T.ex. anser vi att det är en styrka att minst två 

av oss alltid, tillsammans, utförde en intervju eftersom det gav oss möjlighet att jämföra de 

anteckningarna som fördes under intervjun. Vidare har vi alla i gruppen tillsammans arbetade 

med analysdelen. Vi läste samtliga intervjuer enskilt några gånger och markerade det som vi 

ansåg vara väsentligt. Sedan träffades vi i gruppen för att läsa varje intervju för sig, för att se 

om vi uppfattat intervjuerna på samma sätt. Vi arbetade sedan med att markera de centrala 

begrepp som förekom flest gånger, för att sedan finna likheter och skillnader i intervjuerna. 
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Därefter skapade vi teman som studiens resultat baseras på.   

     För att öka studiens trovärdighet är det enligt Patel och Davidson (2003) viktigt med god 

jämvikt mellan text och citat, eftersom det ger utomstående en chans att avgöra studiens 

tillförlitlighet (ibid. s.106). Vilket vi i studien har tillämpat genom att lyfta fram värdefulla 

specifika citat och låta dem tala för sig själva i relation till respektive tema som är av mer 

allmän karaktär. 

     Vår iakttagelse är att vi har fått svar på vårt syfte. Vi har fått en tydligare förståelse av hur 

en förberedelseklass fungerar med grund i lärarnas erfarenheter.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Lärarnas erfarenheter är att det inte finns någon ämnesundervisning i förberedelseklassen (se 

rubrik 5.1). Lärarna i förberedelseklassen finns till för de elever som ska lära sig ett nytt språk.  

Ladberg (1996) tar upp att den vanliga klassen, inte är tillräcklig alla gånger eftersom det inte 

ger eleverna samma utrymme till diskussion så att det nya svenska språket ska kunna 

utvecklas. Även om det i Ladbergs fall handlar om svenska som andraspråk ser vi att 

förberedelseklasslärarna i vår studie uttrycker liknande erfarenheter, som att ta hänsyn till 

elevernas bakgrund, kultur, modersmål och upplevelser när de undervisar eleverna i språket.  

     Vårt resultat visar att lärarna även brukar använda sig av välbekanta begrepp i samband 

med undervisningssituationer som redan är kända för eleverna, bland annat matematiska 

begrepp som längd, höjd, vikt etc. Följande del av resultatet är förenligt med Bülow m.fl. 

(2001) som menar att det underlättar att arbeta med sådant som eleverna har en förförståelse 

kring i olika undervisningssituationer. Elevernas förförståelse och lärarnas insikt om vilken 

elevernas förförståelse är, blir då en viktig del i undervisningen. Det är viktigt eftersom det 

ger lärarna en möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas olika kunskapsnivåer. Vår 

slutsats utifrån resultat från vår studie är att det därför är till stor hjälp för lärare och elever om 

undervisningen i t.ex. svenska språket också tar stöd från andra ämnen dvs., på så sätt har en 

mer tvärvetenskaplig utgångspunkt.      

     Lärarnas erfarenheter i vår studie är att elevernas modersmål är en viktig del i 

undervisningen. De betonar att elever som kan läsa och skriva på sitt eget språk har mycket 

lättare för att lära sig det svenska språket, än dem som varken kan läsa eller skriva på sitt 

hemspråk. Rodell (1995) skriver i sin bok att ”[…] språken inte konkurrerar utan stöder 

varandra.” (s. 20). Hon hävdar vidare att det är en fördel om de elever som har samma 
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modersmål kan ge varandra stöd, det innebär att lärarna ger eleverna möjlighet till att hjälpa 

varandra i undervisningen. Men även mångspråkighet kan vara en fördel i undervisningen, 

genom att eleverna måste prata svenska med varandra för att kunna kommunicera i 

klassrummet. 

     Det framkommer i vår studie att det är en fördel om lärarna kan flera språk. Leeman (2006) 

har kommit fram till att lärarna har problem att kommunicera med eleverna, vilket kanske inte 

hade varit problem om lärarna kunde flera språk. Utifrån Leemans artikel och utifrån vårt 

resultat, har det framkommit liknande erfarenheter. Att det är en fördel om lärarna behärskar 

flera språk, för att på så sätt undvika språkliga hinder som annars kan uppstå i klassrummet. 

En mångspråkig lärare kan på så sätt skapa ett jämnt tempo i klassrummet. 

     Kroppsspråket har visat sig vara en viktig del av undervisningen, vilket också är något som 

lärarna många gånger använder sig av för att möjliggöra undervisningen om eleverna inte kan 

språket. Det innebär att lärarna pratar med hjälp av kroppen, genom att visa, gestikulera, peka 

och göra olika rörelser t.ex. vid sång. Lärarna i vår studie använder kroppsspråk för att fånga 

elevernas uppmärksamhet bl.a. genom att visa med händerna och peka på föremål vid 

bristfällighet i språket (se rubrik 5.2.). Även Gillanders (2007) lyfter upp hur viktigt det är 

med kroppsspråk för att en undervisning ska kunna bedrivas hos de elever som inte kan tala 

det engelska språket. Kroppsspråket fungerar som ett verktyg som lärare använder för att 

skapa förståelse i klassrummet.  

     Vårt resultat visar att undervisningen anpassas efter varje elevs situation och erfarenheter 

(se rubrik 5.3). Lärarnas erfarenhet är att elever som kommer till förberedelseklassen känner 

sig osäkra. Förberedelseklasslärarnas uppgifter blir därför är att skapa förutsättningar för att 

förbereda eleverna inför det nya samhället. Förberedelseklassen enligt Rodell (1995) är en 

plats för de nyanlända eleverna att integrera sig i det nya samhället och möjlighet att lära sig 

det svenska språket. Lärarna i förberedelseklassen bemöter eleverna utifrån deras olika 

situationer. Situationerna innefattar bland annat barn som kommer från krigsdrabbade länder, 

andra kommer hit pga. ekonomiska skäl, ändrade familjeförhållanden etc. Läraren har en stor 

uppgift i att försöka få en bild av de individuella behov som eleven har. Vi har funnit i vår 

undersökning, att lärarna lägger sig mån om att arbeta utifrån elevernas förutsättningar. Det är 

situationen som avgör hur undervisningen ska planeras och utföras, vilket är i enlighet med 

Rodell (1995) som menar att undervisningen bör anpassas till varje enskild elev. Läraren i 

förberedelseklassen enlig Ladberg (1996) ska fungera som en stödperson som ska skapa en 
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lugn och trygg miljö för elevens lärande. Hon menar vidare att det är viktigt att som lärare ta 

hänsyn till elevernas olika kulturer för att eleverna ska kunna känna sig trygga och säkra i det 

nya landet. Även Maltén (2003) menar att lärarna har en viktig roll i undervisningen, att 

lärarna måste ha en insikt om elevernas kulturer och religioner. Att anpassa undervisningen 

utefter diverse kulturer och religioner så att alla elever ska känna sig delaktiga och veta deras 

tillhörighet.        

     Vårt resultat visar att lärarna alltid finns nära till hands när eleverna arbetar i klassrummet 

och skapar t.ex., fasta rutiner och använder sig av individuella utvecklingsplaner som de hela 

tiden reviderar. Lärarna uttrycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga och är måna 

om att ge stabilitet och trygghet till dem. Leeman (2006) menar att det finns vissa aspekter 

som lärarna upplevde problematiskt vid undervisningen, vilket var de skillnader som fanns 

mellan eleverna när det gäller politik och religion. Problemet som lärarna i studien upplevde 

var däremot inte lika tydligt med de lärare som var vana med att arbeta med elever från olika 

kulturer. Därmed kan vi i studien tillägga att det är en fördel om lärarna har erfarenhet av att 

undervisa elever med utländsk härkomst, för att skapa en mer förståelse kring eleverna och 

deras situation dvs., kultur och religion vilket är utgångspunkten för att skapa en trygg lärande 

miljö för dem. Det vi vill säga är att lärarna får möta elever som kommer till ett nytt land och 

inte vet hur det svenska samhället och dess kultur fungerar. Lärarens uppgift blir då bland 

annat att minska kulturchocken hos eleverna när de kommer till det nya landet. Genom att 

bemöta eleverna utifrån deras ursprungliga kultur, religion och språk. Vilket gör att eleverna 

inte känner sig främmande till det nya samhället. Wellros (1998) talar för den vilsenhet som 

vissa människor kan uppleva när de kommer till ett nytt land. Vilsenheten utvecklas vidare till 

en kulturchock när osäkerheten för det nya samhället blir allt större, detta genom att 

kulturerna mellan det gamla respektive det nya landet skiljer sig åt. Upplevelserna av att flytta 

till ett nytt land skiljer sig åt, den del flyttar på grund av krig, andra på grund av arbete. Det är 

upplevelserna av kulturskillnaderna som avgör huruvida en kulturchock uppstår, hur dessa 

individer kan hantera det nya samhället som de kommit till. Vi påpekar i studien vikten av att 

skapa en trygg undervisningsmiljö för att minska riskerna. 

      Resultatet visar att lärarna i förberedelseklassen inte använder sig av någon speciell 

undervisningsmetod eller material. Lärarna använder däremot allt som tycks vara lämpligt för 

en bra undervisning. De använder sig bland annat av bilder, fotografier, memoryspel och tema 

som en undervisningsmetod som lärarna skapar vid undervisningen för att eleverna ska lära 
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sig språket (se rubrik 5.4.). I artikeln skriven av Allison och Rehm (2007) kan vi koppla 

samman med vårt resultat. De beskriver de effektivaste metoderna i ett mångkulturellt 

klassrum, vilket vi i vår studie till en viss del kan styrka. Det som framkommit 

överensstämmer mellan Alison och Rehm (2007) och vårt resultat är användandet av visuella 

hjälpmedel, vilket i vår studie är ett centralt hjälpmedel för att kunna bedriva en undervisning. 

En annan metod som överensstämmer till en viss del är ”peer tutoring” men att det i vår studie 

är ett hjälpmedel för lärarna, som går ut på att dra nytta av de elever som har samma 

modersmål och som har varit i förberedelseklassen under en längre tid med att hjälpa och 

förklara till en annan elev som varit i landet under en kortare tid. Tillskillnad från Alison och 

Rehm (2007) där lärarna istället placerar två elever med olika modersmål i en grupp, att 

utifrån samma förutsättningar lära ifrån varandra, att tillsammans lära sig det nya 

gemensamma språket. Vi tycker att metoderna som lärarna använder i Alison och Rehm’s 

artikel samt i vår studie är effektiva metoder. Då de använder metoder som ligger till grund 

för elevernas lärande, som dessutom anses vara lämpliga för elevernas olika kunskapsnivåer.    

 

6.2.1. Förändrad förförståelse 

Författarna till denna studie hade olika förförståelse av erfarenheter av en förberedelseklass. 

Den ena författaren har erfarenhet av att vara elev i en förberedelseklass och har positiva 

upplevelser av att få hjälp från modersmålsläraren vid undervisning i det svenska språket. 

     Den andra författaren har ingen erfarenhetsgrundad förståelse av förberedelseklassen, 

eftersom hon studerat svenska på SFI, för vuxna elever. Hon upplevde att hennes tidigare 

kunskaper i engelska hjälpte henne i att lära sig det svenska språket.  

     Den tredje författaren hade ingen direkt förförståelse av en förberedelseklass, eftersom hon 

under skoltiden gick i en vanlig klass bestående av elever med samma åldrar och kunskaper. 

Hon hade inga direkta kunskaper kring hur en förberedelseklass fungerade, utöver att det var 

en plats för nyanlända elever, där de får gå för att lära sig det svenska språket.  

     Efter det att vi insamlat vår data genom att intervjua lärare om deras erfarenheter och 

sedan genom vår analys av data har vår förförståelse stegvis förändrats. Vi har uppnått och 

därmed skapat en gemensam förförståelse kring förberedelseklassen och dess funktion. Vi har 

fått en helhetsbild av hur förberedelseklassen fungerar och lärarens betydelse för de 

nyanlända elever som kommer till Sverige. Lärarna hjälper eleverna att komma till rätta i det 
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nya landet, då det är en stor omställning att komma till ett nytt land. Lärarnas uppgifter är med 

andra ord mer än att bara undervisa i det svenska språket, de finns till som en trygghet för 

eleverna under svåra situationer t.ex. vid utvisning och väntan på uppehållstillstånd. 

 

6.3. Sammanfattning 

Lärarnas uppgift är att förbereda eleverna för det som är nytt i det svenska samhället. De ska 

ge eleverna möjlighet till att lära sig grundläggande kunskaper för att klara sig i den vanliga 

skolan. Fokus ligger i förberedelseklassen på språket och lärarna försöker därmed att undvika 

den vanliga ämnesindelningen som är grunden i undervisningen i den vanliga klassformen. 

Det sker därför en utsuddning av ämnena i förberedelseklassen där material och innehåll som 

kan relateras till de olika ämnena snarare används för att lära ut språket. Det innebär att det 

sällan blir en fråga om ren ämnesundervisning i en förberedelseklass, eftersom lärarna plockar 

från alla ämnen sådant som eleverna kan tänkas relatera till när de börjar lära sig ett nytt språk 

och om nya förhållanden i en ny kultur. 

     Undervisningen i förberedelseklassen är individ- och situationsanpassad eftersom eleverna 

befinner sig på olika kunskapsnivåer. Samtliga lärare anser att varje elev är unik och har en 

individuell studiegång. Eleverna i förberedelseklassen har olika förutsättningar och därmed 

skiljer sig studiegången åt. Som lärare i en förberedelseklass måste de utreda var den enskilde 

eleven befinner sig. Det som är specifikt för förberedelseklassen är att den inte är indelad i 

terminer, utan istället för att uppnå vissa mål t.ex. att lära sig grundläggande kunskaper i det 

svenska språket. Det innebär att eleverna i förberedelseklassen kan börja när som helst och 

behöver inte vänta till nästa termin start. Förberedelseklassen är heller inte indelat i olika 

årskurser, utan är mer kunskapsbaserat. Det finns ingen bestämd tid för eleverna som går i 

förberedelseklassen, det kan variera allt från två månader till två år beroende på hur fort 

eleverna lär sig och deras behov.   

     I förberedelseklassen används allt som ses vara lämpligt för undervisningen. Läroböckerna, 

som är på svenska, är inte alltid lämpliga för elever som inte har svenska som sitt modersmål 

samt ringa eller ingen erfarenhet av tidigare skolgång och inte heller det nya landets kultur. 

Lärarna utvecklar därför ofta eget material för att skapa förutsättningar för en lyckad 

undervisning i klassen. 
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6.4. Vidare forskning 

Vår undersökning har gett oss kunskaper kring lärarnas erfarenheter av att undervisa i en 

förberedelseklass. Som vidare forskning hade det varit av värde att göra en omvänd studie, att 

istället undersöka eleverna alternativt före detta elever och deras erfarenheter av 

förberedelseklassen och om förberedelseklassen haft någon påverkan i deras utveckling.  

     Det hade varit av intresse att få en mer djupgående kännedom kring pojkar och flickors 

olika uppväxtvillkor i olika kulturer och vad det innebär för deras lärande. Även vad lärarna 

behöver tänka på för att kunna möta eleverna på ett medvetet sätt i undervisningssammanhang 

i en förberedelseklass.      
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Bilaga 1 
Intervjumall 
Förberedelseklass 

• Skulle du kunna berätta vad en förberedelseklass är och hur den fungerar? 

• Under hur lång tid har du arbetat som lärare i en förberedelseklass? 

• Under hur lång tid brukar eleverna vara i en förberedelseklass? 

Undervisning 
• Hur går undervisningen till i en förberedelseklass? Tycker du att den skiljer sig 

gentemot en såkallad ”vanlig klassrumsundervisning”? 

• Skulle du kunna berätta lite om de elever som ingår i er undervisning? 

• Vad använder ni er av för undervisningsmetoder i er undervisning? Finns det någon 
som är bättre respektive sämre av undervisningen i ett mångkulturellt klassrum? 

• Brukar ni använda er av olika verktyg för undervisningen? I så fall vilka? 

Språk 
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• Anser du att språket kan vara ett hinder vid undervisningen? 

• Tycker du att eleverna skall använda sitt modersmål i klassrummet? 

• Hur fungerar språkutvecklingen i ditt klassrum? 

Kultur 
 

• Hur tar du till vara på mångfald i ditt klassrum? 

 

Upplevelser 
• Är det svårt att undervisa elever som inte talar samma språk som varandra och för 

kommunikation med lärarna? 

• Kan du beskriva dina upplevelser av att arbeta i en förberedelseklass? 

• Hur upplever du undervisning i en förberedelseklass? 

• Krävs det något speciellt från er lärare, för att kunna undervisa elever från diverse olika 
bakgrunder? 

• Vilken undervisningsmetod upplever du till att vara en av de bättre 
undervisningsmetoderna i förberedelseklassen? 

• Hur ser en arbetsdag ut? 

 
 
 
Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från BTH, som läser en fördjupningskurs i Pedagogik på distans. 
Intervjuerna kommer om möjligen med er tillåtelse att spelas in med hjälp av en diktafon, hör 
annars av er, så att vi kan lägga upp en annan intervjustrategi för er, vad som känns 
bekvämast för er. 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva lärarens erfarenheter av att undervisa i en 
förberedelseklass, med intresse för just lärarnas erfarenheter av att undervisa, men även om 
vilka undervisningsmetoder som de använder sig av för att undervisa elever med olika 
kulturella bakgrunder. Detta för att få en så stor förståelse som möjligt för vårt valda 
problemområde. 
 
Vi kommer enbart att använda oss av intervjun till det syftet som nämnt ovan samt enbart till 
denna C-uppsats. C-uppsatsen kan komma att bli offentlig på internet och på Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotek. 
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Din medverkan är helt frivillig och du är fri att avbryta intervjun om du vill. 
 
Din intervju kommer att behandlas konfidentiellt i uppsatsen. Din identitet kommer inte heller 
att röjas i uppsatsen. Dock kan vi komma att vilja att använda citat från intervjun, om vi får er 
tillåtelse. Vi kommer naturligtvis inte att skriva din identitet överhuvudtaget även om vi 
använder citat. 
 
Intervjun kommer att beröra områden; Arbete i en förberedelseklass, undervisningsmetoder 
och verktyg, språk och kommunikation.  
Meningen med intervjun är att skapa ett samtalsklimat, där vi utgår från ett antal berörda 
områden, varav det inte finns några färdigformulerade frågor.  
 
Tack på förhand! 
Ser fram emot möte med er! 
Vänligen 
Noor Ali Mustafa, Lina Karlsson och Amra Lovic 
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