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Förord  

Denna studie är resultatet av ett examensarbete på 7 veckor under höstterminen 2013. Den 

här undersökningen har varit intressant och lärorik, genom att den har gett oss en 

uppfattning om hur betydelsefullt är valet av de praktiska arbetssätten för att kunna gynna 

nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Vi vill tacka lärarna på båda skolorna för 

att de gjorde denna studie utförbar genom att ställa upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka 

vår fantastiska handledare Hassan Sharif för hans engagemang, stöd och feedback på vårt 

arbete. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa och analysera hur sex lärare i två skolor arbetar med de 

nyanlända elevernas språk- och kunskapsutveckling i förberedelseklasser. Vi har genomfört 

kvalitativa intervjuer för att försöka få fram lärarnas egna uppfattningar och hur de 

resonerar deras agerande och tolkningar över deras arbete när det gäller nyanlända elevers 

språk- och kunskapsutveckling.  Resultatet visar att lärarna på båda skolorna anser att 

nyanlända elever bör börja sin skolgång i en förberedelseklass för att underlätta inlärningen 

av svenska språket, samt använder lärarna samma arbetssätt för att främja nyanlända 

elevers språk- och kunskapsutveckling. Vi kom fram till att lärarnas målsättning är att 

nyanlända elever ska lära sig grunderna i svenska språket och att stärka elevernas tidigare 

kunskaper, för att kunna gå vidare till en ordinarieklass och få en naturlig skolgång.  

 

Nyckelord: Nyanlända elever, förberedelseklass, ordinarieklass, sociokulturellt perspektiv 
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Inledning och bakgrund  

Antalet nyanlända elever ökar inom den svenska skolan, och Skolverket (2013:3) visar att 

ökningen fortsätter. Dessa elever har ofta någon form av traumatiska upplevelser, antigen 

från hemlandet, under flykten eller under asyltiden i Sverige. Det som är gemensamt för 

nyanlända elever är att de är nyinvandrade i Sverige och nykomlingar i den svenska skolan, 

vilket leder till utmaningar, möjligheter och svårigheter för både eleverna, deras familjer och 

för skolorna och deras personal. De lärarna som vi intervjuade försöker tillsammans tillämpa 

en pedagogisk arbetsmodell för att på bästa sätt kunna stödja elevernas behov. Frågan är 

om eleverna ska placeras i de segregerande förberedelseklasserna eller om de ska integreras 

direkt i ordinarieklasser (Bunar, 2010:9). 

För nyanlända barn är skolan en möjlighet att komma in i samhället, där eleverna får nya 

kontakter med jämnåriga, att lära sig svenska språket och att därutöver klara skolarbetet 

(Jepson-Wigg, 2008:5). Mottagandet av nyanlända elever och vilka utbildningsstrategier som 

används varierar bland kommuner och dess anställda. För att nyanlända elever ska få bättre 

förutsättningar och en god språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen jämsides med att de 

erövrar det svenska språket krävs ett bra samarbete mellan lärare som undervisar för 

nyanlända elever (förberedelseklasslärare), studiehandledare på modersmål och 

ämneslärare. Förutom detta krävs tydliga rutiner för övergången mellan förberedelseklassen 

och den ordinarie undervisningen. Enligt skolverket (2013:4) är övergången mellan 

förberedelseklass och undervisningen i den ordinarie klassen som är den mest bristfälliga 

länken i inkluderingsarbetet. Skolverket (2013:5) kommer under åren 2013-2016 genomföra 

en rad olika insatser, där fokus sätts på nyanlända elever. Insatserna kommer bland annat 

att bestå av kartläggnings- och bedömningsmaterial och satsningar på behöriga lärare och 

skolledare när det gäller kompetensutveckling. 

Enligt Skolinspektionens (2009:13,16) granskning finns det stora skillnader i hur nyanlända 

elever tas emot och vilket mottagande de får inom kommunerna och skolorna. Det visar sig 

att skolorna organiserar undervisningen för nyanlända elever så att de separeras och isoleras 

ifrån resterande elever. I och med det integreras de inte in i den ordinarie verksamheten, 

och de känner att de inte får någon respekt och hänsyn för sitt förflutna. Skolinspektionens 

studie visar att nyanlända elever upplever ensamhet eller att de är socialt utsatta, av den 

orsaken att de både isoleras organisatorisk och rumsligt men även att bemötandet från 

andra elever leder till att de inte känner sig välkomna i gemenskapen. Men det framkommer 

också i Skolinspektionens studie att många elever påbörjar deras berättelser om hur nöjda 

de är med sin skolsituation, som t.ex. tacksamheten över att få gå i skolan, att skolan är 

avgiftsfri, att de får rast och mat. Eleverna berättar även att de upplever en social trygghet i 

den egna gruppen och med de egna pedagogerna. 

Vårt examensarbetes utgångspunkt är att undersöka vilka undervisningsstrategier 

förberedelseklasslärarna använder i undervisningen för att stödja språk- och 
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kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever. Studien genomförs i två skolor som är belägna i 

norra Stockholm. Vi båda valde att vara med under intervjuerna. Kristina ledde två av 

intervjusamtalen med Johanna och Maria på Bergskolan och ett intervjusamtal med Britta på 

Dalskolan. Maryam ledde intervjusamtalet med Eva på Bergskolan och två av 

intervjusamtalen med Anette och Ulla på Dalskolan. På det viset har vi ansvarat för olika 

delar även om vi valde att båda ska vara närvarande vid intervjutillfällena. Vi transkriberade 

och analyserade datamaterialet tillsammans. 

Vi kommer att fokusera på hur lärarna beskriver innehållet i sin undervisning av den 

anledningen att ta reda på vilken/vilka strategier och arbetsmetoder de använder för att 

stödja nyanlända elevers språk och kunskapsutveckling. Vi kommer också att undersöka 

vilken uppfattning förberedelseklasslärarna har om de nyanlända elevernas individuella 

förutsättningar, behov och kunskaper. Vårt intresse för temat växte under lärarprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vi uppmärksammade att det saknas kunskap som till 

exempel i bemötandet, föräldrakontakten och i undervisningen kring nyanlända elever på 

skolorna och bland lärarna. 
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Tidigare forskning  

Förberedelseklassen (enda?) vägen in i den svenska skolan 

Nyanlända elever startar sin skolgång i en förberedelseklass på grund av att de är nyanlända 

till den svenska skolan och inte behärskar det svenska språket. Syftet med en 

förberedelseklass är att de nyanlända eleverna ska ha större möjlighet att bli introducerade i 

det svenska språket och därefter slussas in i den svenska skolan (Norrbacka Landsberg, 

1998:7-8). 

Axelsson, Monica och Norrbacka Landsberg (1998:13) har i sin studie, En studie av två 

internationella klasser – Ur ett etnologiskt och ett språkpedagogiskt perspektiv, gjort en 

empirisk beskrivning av de internationella klasserna/förberedelseklasserna, för att skapa en 

förståelse för verksamheterna och dess aktörer. Studien har genomförts i två 

förberedelseklasser i Botkyrka kommun, Björkskolan och Ekskolan. I Norrbacka Landsbergs 

(1998:16–17) studie framkommer det att rektorerna anser att nyanlända elever är i behov av 

en förberedelseklass för att de ska få möjlighet till en lugn skolstart. Deras antagande bygger 

på att eleverna är nykomlingar i Sverige, i den svenska skolan och i det svenska språket. 

Därför anser rektorerna att det är angeläget att ge dessa elever en trygghet. Med trygghet 

menar de att eleverna ska trivas i skolan, att de känner sig trygga till lärarna och 

klasskamraterna och att de får en strukturerad skolvardag. Det förekommer också i deras 

utsagor att eleverna bör få en individuell undervisning i svenska, där undervisningen utgår 

från elevernas ålder, mognad och kunskap och som är anpassad utifrån den enskilda eleven. 

Eleverna ska också få möjlighet att bekanta sig med den svenska skolan. Nyanlända elever 

har inte möjlighet att få denna trygghet i den individuella undervisningen och att bekanta sig 

med den svenska skolan, om de startar sin skolgång i en ordinarieklass, därför att 

ordinarieklasserna inte har de speciella resurserna för att ta hand om de nyinflyttade 

eleverna. I rektorernas utsagor framkommer det att lärarens uppgift är att förmedla en 

social trygghet, dels kunskap om svenska språket och Sverige. De anser också att läraren har 

större möjlighet att utgå från den enskilda elevens individuella inlärningssituation i en 

förberedelseklass än en ordinarie klass. Det framkommer i Norrbacka Landsbergs (1998:30–

31) studie att nyanlända elevers och första möte med skolan sker med skolsköterskan, 

nyblivna lärare och utbildningsledaren. Under detta samtal försöker man ta reda på elevens 

tidigare skolbakgrund, livsvillkor och hälsotillstånd. 

Fridlund (2011:23) har i sin studie, Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma, 

riktad sin undersökning mot en specifik företeelse ”talet om ” en åtskild undervisning för 

vissa elever i svenska som andra språk och förberedelseklass inom grundskoleområdet, samt 

hur ” talet om” formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare. Studien 

genomfördes i två skolor i Göteborg, Gruvskolan och Höjdaskolan. I Fridlunds (2011:144, 

151) studie framkommer det att nyanlända elevers undervisningslokaler/förberedelseklasser 
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placeras utanför skolområdet. Denna placering förväntas ge eleverna en lugn och ro miljö 

som ska gynna elevernas språkutveckling och integrering enligt de formulerade råden från 

myndigheterna och kommunala dokumenten. Dokumentens formuleringar explicerar på att 

nyanlända elever tyckas vara i behov av omsorg och ordning, på ett annat sätt än vad 

skolans resterande nya elever uppskattas vara, av den orsaken att dessa elevers bakgrund 

kan eller förväntas bära på traumatiska upplevelser. I rektorernas utsagor framkommer det 

att uppdelningen av nyanlända elever är ett uppdrag som de ska utföra efter de formulerade 

dokumenten, bortsett från vad de själva har en åsikt om uppdelningen. Det framkommer 

också i deras utsagor att deras uppgift är att sätta ramarna för det arbete som lärarna ska 

utföra, men de är däremot inte insatta i hur detta utförs. 

I både Fridlunds (2011:193) och Norrbacka Landsbergs (1998:40) studie kommer det fram i 

lärarnas utsagor att nyanlända elever betraktas som en målgrupp med speciella behov och 

att de skiljer sig från övriga elever, som t.ex. att de inte behärskar svenska språket och 

skolans rådande normer. Enligt Norrbacka Landsbergs (1998:35–38) har lärarna på de två 

skolorna olika åsikter om vad som hamnar i fokus för verksamheten. Lärarna på Björkskolan 

har språkinlärning som målsättning. Ekskolans lärare har begreppet trygghet som 

målsättning. Enligt Fridlunds (2011:196) studie är lärarnas målsättning det svenska språket 

och förmedla ett svenskt skolbeteende till eleverna. Lärarna på Gruvskolan anser att 

förberedelseklasselevernas beteende är störande och det kan skapas konflikter med skolans 

övriga eleverna, eftersom de har språksvårigheter och att de inte har ett svenskt 

skolbeteende. Lärarna upplever att elevernas bakgrund är annorlunda och problematiska 

därför anser de att dessa elever behöver en lugn och ro skolmiljö. Deras argument för att 

eleverna ska gå i förberedelseklass och inte i en ordinarie klass är att dessa elever bär med 

sig traumatiska upplevelser (Frilund, 2011:143,195). Följande upplevelser, elevernas 

annorlunda kultur och sociala bakgrund leder till elevernas störande beteende. 

I Simeonsdotter Svensson (2002:44–45) studie, Att undervisa barn med flyktingbakgrund – 

Lärares kunskapssyn och upplevelse, anser lärarna att nyanlända elever skiljer sig från övriga 

skolelever på grund av deras trauma upplevelser och särskilda behov. Därför menar lärarna 

att dessa elever bör ha sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp eller individuell 

undervisning utan för den ordinarie klassen. Lärarna förmodar att nyanlända elever har 

möjlighet att klara undervisningen bättre i en mindre grupp. 

Forskning översikten i detta kapitel har fokus på grund av vilken orsak nyanlända elever ska 

placeras i en förberedelseklass utifrån lärarnas- och skolrektorernas perspektiv. Det 

studierna Norrbacka Landsberg (1998), Fridlund (2011) och Simeonsdotter Svensson (2002) 

har gemensamt är att rektorer och lärare har en generell syn på nyanlända elever. Eleverna 

uppfattas som en målgrupp med speciella behov och att de skiljer sig från övriga elever. 

Nyanlända elevers bakgrund och traumatiska upplevelser anses vara ett hinder för att 

eleverna ska få en naturlig skolgång i en ordinarieklass, på grund av detta behöver dessa 
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elever en lugn och ro skolstart. Eleverna behöver även bli trygga med lärarna, klasskamrater, 

svenska språket och skolans normer. Denna trygghet har eleverna ingen möjlighet att få i en 

ordinarieklass av den orsaken att ordinarieklasserna inte har de speciella resurserna för att 

ta hand om nyinflyttade elever. Därför är det angeläget att placera dem i en 

förberedelseklass, där lokalerna är avskilda från skolans övriga lokaler och elever. 

 

Modersmål och modersmålslärarens betydelse 

Modersmålet är ett aktuellt ämne inom det pedagogiska perspektivet, när det avser elever 

med utländsk bakgrund. I högsta grad lägger man fokus på förutsättningar och metoder för 

språkinlärning och språkbevarande.  Språkinlärning syftar på tillägnandet av både svenska 

och modersmål, för de elever som har invandrat till Sverige som mycket små, och med 

språkbevarande avses metoder att bevara och stärka modersmålet, för elever som har 

invandrat till Sverige under grundskolans senare år eller under gymnasietiden (Bunar 

2010:68). 

Bunar (2010: 36) benämner i sin studie, Nyanlända och lärande - En forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan, en rapport där pedagogen Lena Ekermo genomför 

intervjuer med 19 personer som arbetar med de nyanlända elevernas inslussning i skolan. 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Linköpings kommun. Enligt Bunar (2010: 56) 

framkommer det både i observationerna och i det redovisade intervjuerna att deltagarna 

påpekar betydelsen av samverkan med modersmålslärarna. Men det framkommer också i 

intervjuerna med modersmålslärarna att deras kvalifikation inte används i tillräckligt stor 

omfattning inom de mottagande skolorna. Modersmålslärarna påpekar att en del föräldrar 

inte är i stånd att skicka sina barn till modersmålsundervisningen för de är rädda att deras 

barn ska gå miste om en del av undervisningen i svenskan. 

Enligt Norrbacka Landsberg (1998:22– 23) har modersmålsläraren en betydelsefull roll i de 

nyanlända elevernas liv. Under modersmålstimmarna har eleverna möjlighet att göra sig 

förstådda på sitt modersmål, ställa frågor och få svar. Målsättningen med 

modersmålstimmarna är att skapa trygghet för de nyanlända eleverna. Eleven upplever 

trygghet via en person som förstår deras språk och kultur. Modersmålslärarna kommer från 

elevernas hemland och har själva varit med om att flytta, därför använder 

modersmålslärarna deras egna erfarenheter som utgångspunkt i undervisningstimmarna och 

detta underlättar för eleverna att introduceras in i svenska samhället och det svenska 

språket. Modersmålslärarna på Ekskolan i Norrbacka Landsbergs (1998:23) studie upplever 

sig själva fungera som en länk mellan elev och klasslärare och mellan klasslärare och 

föräldrar, av den orsaken att han/hon tolkar mellan olika partner vid behov. I Norrbacka 

Landsbergs (1998:115) studie framkommer det att vissa modersmålslärare är lokalanställda, 
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ingår och deltar i lärarorganisationens arbetslag, av den orsaken att de ska ha en möjlighet 

att på ett reellt sätt gynna nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Rodell Olgac (1995:20) som själv har varit lärare i förberedelseklass anser i boken, 

Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik, att pedagogens positiva 

inställning om hemspråksundervisning kan påverka föräldrarnas osäkerhet om deras barn 

ska delta i undervisningen. Många föräldrar vill oftast att barnen så fort som möjligt ska lära 

sig svenskan, då de anser att modersmålet ändå talas hemma. Då gäller det för pedagogen 

att vara tydlig och förmedla till föräldrarna hur grundläggande hemspråket är för barnets 

språkutveckling, identitet och att hemspråksundervisningen stödjer inlärning av svenska 

språket. 

I detta kapitel har vi beskrivit modersmålsundervisningens betydelse för nyanlända elevers 

språks- och kunskapsutveckling utifrån lärarnas perspektiv. Det framkom i studierna; Bunar 

(2010), Norrbacka Landsberg (1998) och Rodell Olgac (1995) att modersmålsläraren har en 

betydelsefull roll för nyanlända elever, av den orsaken att han/hon förstår elevernas språk, 

kultur och att eleven har möjlighet att använda sina egna erfarenheter och kunskaper under 

modersmålstimmarna, vilket oftast skapar en trygghetkänsla hos eleverna. Därför anser 

klasslärarna att samverkan med modersmålslärarna är väsentligt för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling.  

 

Övergång till ordinarie klass 

Enligt Frilund (2011:152, 158) sker möten mellan lärarna på Gruv- och Höjdskolan och andra 

personer som t.ex. specialpedagog, rektor, biträdande lärare och skolsköterska. Vid dessa 

möten diskuteras det vilka elever som ska övergå från Gruv- till Höjdskolan. 

Mötesdeltagarna uppgift är att se över vilka elever är i behov av ämnet svenska som 

andraspråk. Eleverna delas upp efter sina behov i olika grupper och därefter bedömer man 

vilka som ska ha en avskilt undervisning i ämnet svenska som andraspråk på Höjdskolan. 

Höjdskolan har ämnet svenska som andraspråk schemalagd parallellt med ämnet svenska. 

Men Gruvskolan är mer flexiblare när det gäller ämnet svenska som andraspråk och ämnet 

svenska. Föräldrar och elever informeras om de är berättiga till undervisning i svenska som 

andraspråk. De får inte själva bestämma om de vill ha undervisning i ämnet svenska som 

andraspråk, utan det ses som ett obligatorium att delta i undervisningen. Rektorn på skolan 

fattar beslut om en elev är berättigad eller inte. 

Enligt Jepson Wigg (2008:111) upplever en av de intervjuade personerna tiden i 

förberedelseklass som frustrerande, fast han var driven och ville vidare fick han inte 

möjlighet att visa sina förmågor. Den andra berättar att han hölls kvar för länge i 
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förberedelseklass vilket ledde att han tappade intresset för skolan och slutade anstränga sig 

när han väl fick gå vidare till en normal skolgång. 

Rodell Olgac (1995:56) anser att det är betydelsefullt att klassläraren uppmärksammar 

elevens kunskapsnivå för att de inte ska hållas kvar för länge i förberedelseklassen. 

På Ekskolan i Norrbacka Landsbergs (1998:48–49,51,116) studie utgår lärarna från den 

enskilda eleven när tiden är inne för klassbyte. Lärarna berättar att eleverna har en 

självkännedom när det är dags att flytta. Övergången sker genom att lärarna på Ekskolan 

kontaktar den nya skolan angående ett studiebesök. Eleverna upplever en oro och 

nyfikenhet inför den nya skolan och klassen. Det framkommer att de är rädda för att bli 

ensamma och utlämnade. Elevernas sista dag i förberedelseklassen avslutas med en 

avskedsfest, där avgångseleverna får bland annat spela upp en pjäs. På Björkskolan försöker 

lärarna att hitta en passande struktur för inskolningen. Eleverna inskolas stegvis i den nya 

klassen genom att de börjar med att ha övningsämnen med klassen. I båda skolorna görs en 

språkbedömning av de elever som lärarna anser sig vara flyttfärdiga till en ordinarieklass. 

Syftet med bedömningen är att ta reda på vilken språknivå eleverna har uppnått efter ett år i 

förberedelseklass. Lärarna utgår från specifika målformuleringar som beskriver de 

färdigheter eleven bör ha för att flyttas till en ordinarieklass.  

Enligt Rodell Olgac (1995:55–56) bör övergången till stor klass ske utifrån den enskilda 

elevens förutsättningar. Hon anser också att övergången till en stor klass bör ske långsamt, 

som t.ex. eleven börjar med att delta i ett ämne som känns bekant, eller att eleven sitter och 

iakttar den nya klassen. Risken är att om övergången sker på en gång kan eleven uppleva att 

det blir alltför svårt, vilket kan leda till att eleven mister sitt intresse för en stor klass. 

I denna del av forskningsöversiktet beskriver vi hur elevens kunskapsnivå bedöms inom det 

svenska språket, när det gäller övergångsprocessen från en förberedelseklass till en ordinarie 

klass utifrån lärare och rektors perspektiv. I studierna Frilund (2011) och Norrbacka 

Landsberg (1998) utgår man från elevernas individuella förutsättningar när det gäller deras 

språkkunskaper. Språkkunskaperna bedöms med hjälp av ett diagnosmaterial som innehåller 

målformuleringar vilket beskriver de färdigheter eleven bör ha för att flyttas till en 

ordinarieklass. Rodell Olgac (1995) kan man koppla till Jepson Wigg (2008) och Norrbacka 

Landsbergs (1998) studie, eftersom den framhäver betydelsen av att klassläraren 

uppmärksammar elevens kunskapsnivå. På så sätt hålls eleven inte kvar för länge i en 

förberedelseklass. Även ska slussningen mellan förberedelseklass och ordinarieklass bör ske 

stegvis, av den orsaken att eleven inte tappar intresset för en storklass. 
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Svenska som andraspråk i undervisningssammanhang 

Behovet av undervisning i svenska språket för invandrare uppkom i början av 1960-talet med 

arbetskraftinvandring till landet, av den orsaken blev det för första gången aktuellt att 

organisera undervisning i svenska för människor med andra modersmål än svenska. På den 

tiden hade studieförbunden tillämpat undervisning i främmande språk, eftersom 

utlandsturismen hade ökat kraftig i Sverige. Men man saknade kunskaper och erfarenheter 

av undervisning i svenska för invandrare. Redan i början av 1970-talet ansåg språkforskare 

och lärarutbildare att språklärarnas tidigare utbildning inte var lämpad för undervisning till 

andraspråkiga elever, därför startade de en speciell kurs för andraspråkiga elever. 

Diskussionen ledde till igångsättande av kursen svenska för invandrare. År 1995 blev svenska 

som andraspråk som ett formellt etablerat skolämne i det svenska utbildnings-väsendet 

(Tingbjörn, 2004:743–744,757). 

Andraspråksinlärning inträffar i det land där språket talas och betyder en socialisation in i 

det nya språket (Hammarberg, 2004:26). Att lära sig ett nytt språk betyder att tillägna sig 

språkets böjningssystem och ordföljd och att se skillnader och likheter mellan 

förstaspråk/modersmål och andraspråk. Enligt en genetisk språkklassificering tillhör 

svenskan den stora indoeuropeiska språkgruppen. Språk som är genetiskt besläktade 

behöver inte ha samma uppbyggnad/struktur, till exempel svenska och persiska. Därför 

utgår språkforskarna i stället från någon språktypologisk klassifikationsprincip, analytisk eller 

syntetisk. De analytiska språken utmärkas av att varje morfem motsvaras av ett ord och inte 

har någon böjningsform, till exempel på persiska säger man tre häst istället för tre hästar. I 

de syntetiska språken kan olika grammatiska morfem kopplas ihop med ordstammar och 

bildar olika böjningsformer av ord, till exempel på svenska säger man hästarna: häst är 

lexikalt morfem och resten är grammatiska (Philipsson, 2004:117–121). Begreppet lexikalt 

innebär att individen använder rätt ord, med rätt form i rätt sammanhang (Ekberg, 

2004:265). Med begreppet morfem menas det språkets minsta betydelsebärande enheter. 

Ett exempel på en morfemordning är ordet kamraterna som kan uppdelas i tre delar: 

kamrat-er-na (Philipsson, 2004:120). 

Enligt Hammarberg (2004:26, 32) sker andraspråksinlärningen i kombination av en formell 

och informell inlärning. Formell inlärning sker under undervisningen och läsning medan 

informell inlärning sker när individen får kontakt med språket i det dagliga livet. 

Andraspråksinlärningen kan underlättas om andraspråksinläraren har ett uppbyggt 

förstaspråk, av den orsaken att han/hon redan har ett utbyggt system med ord, begrepp, 

grammatik och uttals rutiner. Denna uppbyggnad kan kopplas till det nya språket, genom att 

andraspråksinläraren identifierar vissa ord/ begrepp med de båda språksystemen. 

Enligt Hammarberg (2004:52,55) är processbarhetsteorin aktuell inom den grammatiska 

utvecklingen när det gäller inlärning av språk. Processbarhetsteorin bygger på det kognitiva 



14 

 

perspektivet inom andraspråks forskning, det vill säga processer som sker inom individen när 

språket tillskrivs och används. Det kognitiva perspektivet har fokus på språksanvändaren och 

hur det går när han/hon tar emot och frambringar uttalande, strukturerar och lagrar 

språkliga kunskaper med mera. Denna teori är utarbetat av Piennemann (1998). Syftet med 

teorin är att identifiera och förklara en stadiegång som är gemensam för alla andra språks 

inlärare. Inläraren anses endast kunna tillägna sig strukturer i språket där de själva kan ta in, 

tolka och producera i sammanhängande samtal. Processen för de olika stadiegångarna 

måste genomföras ett steg i taget och när man uppnått första grammatiskanivån, vid det 

tillfället anses inläraren ha skaffat sig kunskaper i språket som krävs för att gå vidare till 

nästa stadium. På detta sätt får inläraren kunskap inom svenska språkets grammatiska 

strukturer. 

I denna del av forskningsöversiktet beskriver vi orsaken till att ämnet svenska som 

andraspråk etablerades. Den ökade invandringen till Sverige var en av de främsta orsakerna 

till att ämnet svenska som andraspråk blev ett eget ämne inom skolväsendet. I början av 

1970- talet hade språkforskarna och lärarutbildarna en åsikt om att språklärarnas tidigare 

utbildning inte var anpassad för undervisning till andraspråkliga elever. Ämnet svenska som 

andraspråk skapade debatter inom utbildningsväsendet. Dessa debatter ledde till att år 1995 

inrättades svenska som andraspråk som ett eget skolämne inom det svenska 

utbildningsväsendet. 

Processbarhetsteorin bygger på hur den grammatiska inlärningen ska ske för att 

andraspråksinläraren ska få de grundliga kunskaperna inom svenska språket. 

Andraspråksinläraren lär sig det nya språkets böjningssystem och ordföljd genom att den 

socialiseras in i det nya språket. Andraspråksinlärningen kan underlättas för inläraren om 

hans/hennes förstaspråk har samma uppbyggnad eller struktur som det nya språket, 

eftersom inläraren kan till exempel använda sitt förstaspråks böjningsformer i rätt 

sammanhang. Andraspråksinlärningen kan också understödjas om andraspråksinläraren har 

ett uppbyggt förstaspråk, då inläraren kan identifiera och koppla ord och begrepp till det nya 

språket. 
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Teoretiska perspektiv 

Vår studie har fokus på vilka undervisningsstrategier förberedelseklasslärarna använder i 

undervisningen för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever. Vi har 

valt att utgå från det sociokulturella perspektivet för att tolka och analysera 

förberedelseklass lärarnas utsagor. Begreppen som vi tänker använda inom det 

sociokulturella perspektivet är Proximal utvecklingszon och tematisk arbetssätt. 

 

 Sociokulturella perspektiv 

Den sociokulturella kunskapssynen har sin utgångspunkt från teorietiken L. S. Vygotskij. Han 

ansåg att lärandet skapas genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i 

interaktion med andra individer skapar sitt tänkande, kännande och kommunikation. Efter 

interaktionen med andra skapar individen sin egen bearbetning av sitt lärande. Vygotskij 

menade att människan måste använda sig av olika artefakter/redskap för att kunna tänka 

och kommunicera, och det viktigaste redskapet ansåg han vara språket för att det är via 

språket som människan blir delaktig i andras överblick och där sociokulturella erfarenheter 

förmedlas (Forssell, 2 005:111,119). Läroplanernas kunskapssyn bygger på det 

Sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2006:135), där kunskap är något som uppstår i 

samspel i en relation mellan individer där situationen och sammanhanget blir en del av 

lärandet. Kunskap utvecklas utifrån människans förmåga att lära och utveckla sig både 

gemensamt och individuellt, har ingen bestämd gräns och är hela tiden förändlig. (Forssell, 

2 005:121). Det sociokulturella undervisningssättet är tematiskt och problembaserat 

(Forssell, 2 005:249).  Det tematiska begreppet kommer vi att förklara längre fram i kapitlet 

teoretiska perspektiv i underrubriken Tematisk arbetssätt. Ett problembaserat 

undervisningssätt innebär att läraren grupperar eleverna i mindre grupper där de har 

möjlighet att diskutera och tänka tillsammans för att lösa den utmanande uppgiften inom 

det aktuella temat. Den utmanande uppgiften har en problembaserad karaktär och är 

anknuten till verkligheten utanför skolan. Syftet med en problembaserad uppgift är att 

eleverna ska få möjlighet att tillsammans analysera, tolka och reflektera över uppgiftens 

problemlösning. De ska också ges möjlighet att tillsammans söka information från olika 

källor för att lösa uppgiften (Skolverket, 2012: 63). Lärarens undervisning har en berättande 

form och elevens tidigare föreställningar och kunskaper utmanas i undervissningsprocessen. 

Eleverna är aktiva i sitt eget lärande och får delta i olika övningar såsom grupparbeten, 

undersökningar och argumentationer, där de använder sig av sitt skapande och kritiska 

tänkandet. Lärarens roll är att leda och ha överblick över elevernas utförda arbete och 

elevernas lärande. (Forssell, 2 005:249). 

Den angelägnaste förutsättningen för att eleven ska ha möjlighet att utveckla kunskaper, 

tankar och språk är att han/hon deltar aktivt i språkliga interaktioner och språkliga 
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variationer av aktiviteter i undervisningen (skolverket, 2012: 28). Språkets roll inom det 

sociokulturella perspektivet anses vara ett socialt fenomen och stärks genom aktiv 

tillämpning i interaktion. Språket utvecklas också genom att individen deltar verksamt i den 

sociala omgivning man ingår (Skolverket, 2 012,22). 

 

Proximal utvecklingszon  

Den proximala utvecklingszonen är en av Vygotskijs mest kända begrepp och innebär att 

eleven kan använda sig av sin egen förståelse och erfarenhet och har också möjlighet att 

skapa sig en förståelse och uppfattning för avancerad eller abstrakt kunskap av en mer 

kompetent person, som t.ex. en lärare eller en kompis. Den nya utmaningen som ges till 

eleven i form av ett stöd av den andra samarbetspartnern måste ligga på elevens 

kunskapsnivå (Forssell, 2005:123). 

Lindberg (2004:472) som är professor i svenska som andraspråk anser att utvecklingszonen 

kan användas för att förklara hur både yngre och äldre andraspråks inlärare kan med hjälp av 

ett hjälpsamt och metodiskt samtalsstöd utveckla sina språkliga kunskaper, därigenom kan 

samtala utöver sitt kunnande. Lindberg (2004:472) sammankopplar begreppet Proximal 

utvecklingszon med begreppet Scaffolding som innebär stöttning. Scaffolding är således ett 

kortvarigt stöd som läraren ger för att eleven ska kunna utveckla nya kunskaper och 

förmågor. 

Forssell (2005:122–123) ger exempel på Nilholm (1991) som är en studie som har med 

fysiska färdigheter att göra. Studien går ut på att barn under ledning av sin mor ska knyta en 

knut med hjälp av en bild. Mödrarna i studien ger komentarer och stöd till barnen när de 

märker att de inte kan använda bilden som ett hjälpmedel för att gå vidare. Genom 

utmaningar och kommunikativt stöd hjälper mödrarna barnen framåt. Uppgiften i studien 

visar att barnet befinner sig inom den närmaste utvecklingszonen, av den orsaken att barnet 

själv kan lösa stora delar av uppgiften, men samtidigt får stöd av sin mamma för att kunna 

genomföra hela uppgiften. 

Lindberg (2004:474–475) nämner andraspråksforskarna Donato (1994) och Swain (1995) 

som visade utifrån ett sociokulturellt perspektiv att andraspråksinlärare kan stötta varandra 

och bidra till varandras språkutveckling genom att de deltar i gemensamma aktiviteter. 

Donato och Swain påvisar i sin studie att den sociala och kollektiva interaktionen i samband 

med dessa gemensamma aktiviteter kan ge betydelsefull och avgörande kunskap om sociala 

och kognitiva utvecklingar. 

För att det ska ske en kunskapsutveckling hos eleven, måste stöttningen mellan lärare och 

elev leda till att läraren uppmuntrar eleven till ett aktivt kunskapsökande. I stöttningen ska 
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läraren undvika att ställa slutna frågor, det vill säga frågor som består av Ja/Nej svar, utan 

läraren måste under interaktionen stötta och uppmuntra eleven till att försöka med 

hans/hennes språkliga kunskaper formulera sig samt tolka och förstå det nya innehållet 

(Lindberg, 2004:479). 

Vi andvänder begreppet Proximal utvecklingszon i detta avsnitt för att ha möjlighet att 

analysera våra genomförda intervjuer med lärarna. 

 

Tematisk undervisning 

Tematisk undervisning är en undervisningsstrategi och har tre karaktäristiska drag, den ena 

är att olika ämnen integreras till en helhet, den andra är att olika färdigheter som till 

exempel att läsa och skriva övas i praktiska sammanhang och den sista är att den är 

oberoende av traditionella läromedel och skönlitterära texter har en central tillämpning i 

kunskapssökandet. Innehållet i undervisningen kopplas till elevernas vardagserfarenheter 

och vardagliga förståelse (Nilsson, 2007:15). 

Tematisk undervisning kan ge fördelaktiga villkor för flerspråkiga elever om undervisningen 

är effektiv och byggd på en kort- och långsiktig planering. Det är betydelsefullt att det 

framkommer i planeringen vilken ordningsföljd kursmomenten bör komma, så att språk och 

innehåll stärker varandra. Med en tematisk undervisning får eleverna möta olika texter som 

stoffmässigt ligger nära varandra. Eleverna kommer också många gånger möta ord och 

begrepp som är specifika för ämnesområdet och att eleverna får möjlighet att använda 

dessa begrepp i olika undervisnings sammanhang (Holmegaard & Wikström, 2004:550–551). 

Valet av temat kan kopplas till omgivningen och närmiljön för att ge eleven fler möjligheter 

till språkanvändningen i deras skolarbete. Man kan också som lärare koppla in vad som 

händer i världen utanför skolan och använda mycket verklig material. Detta väcker oftast 

elevernas intresse och engagemang. Ett sådant undervisningsinnehåll ger eleven större 

möjligheter att skaffa sig kunskaper som ligger utanför skolan (Holmegaard & Wikström, 

2004:553). 

Begreppet tematisk är medtaget i teoretiska perspektiv för att vi ska ha möjlighet att 

analysera lärarnas beskrivningar av deras undervisningsstrategi i intervjuerna. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka lärares arbete med nyanlända 

grundskoleelevers andraspråk- och kunskapsutveckling. Mer specifikt är vi intresserade av 

att ur ett andraspråksperspektiv belysa och analysera hur sex lärare i två skolor arbetar med 

de nyanlända elevernas språk- och kunskapsutveckling i förberedelseklasser. 

 

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Vilka undervisningsstrategier använder sig lärarna av i arbete med elevernas 

andraspråksinlärning? 

 Vilka uppfattningar utrycker lärarna om de nyanlända eleverna i allmänhet och deras 

skolkunskaper i synnerhet? 

 Hur beskriver lärarna samarbete med modersmålslärarna gällande elevernas 

andraspråk- och kunskapsutveckling? 
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Begreppsdefinitioner 

Nyanlända elever: Med nyanlända elever menas barn och ungdomar som har anlänt till 

Sverige under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller liknande skolformer. Dessa 

barn/ungdomar har inte svenska som modersmål och behärskar inte det svenska språket 

(Skolinspektion, 2009: 12). Det gemensamma för nyanlända barn/ungdomar är att de har 

tvingats lämna en omgivning där de tidigare levt. Deras skolbakgrund ser olika ut. Vissa har 

haft möjlighet till skolgång medan andra inte har fått dessa möjligheter (Skolverket, 

2008:6,7). I denna studie kommer begreppet nyanlända elever sätta fokus på elever som är 

mellan 7-12 år och går i förberedelseklasser. 

Förberedelseklass: En förberedelseklass är en klass där nyanlända elever i grundskolan 

placeras, för att få en introduktion och grundläggande svenskundervisning (Skolverket, 

2008;4). Undervisningen sker i en mindre grupp och under en begränsad tid 

(Skolinspektionen, 2009:20). Den begränsade tiden varierar från elev till elev och följande 

faktorer som t.ex. elevens ålder, tidigare skolgång, studievana, inlärningsförmåga och 

motivation att lära svenska, sociala och emotionella förutsättningar och hur länge eleven har 

varit i Sverige påverkar elevens vistelse i förberedelseklassen (Skolverket, 2003:67). 

Särskild undervisningsgrupp: I en särskild undervisningsgrupp placeras elever som har 

skolsvårigheter och inte passar in i den ordinarie skolan, t.ex. elever som inte behärskar 

svenska språket (Karlsson, 2011:22). 

Svenska som andraspråk: Det är en undervisning för elever som har ett annat språk än 

svenska som modersmål.  Denna undervisning anordnas av kommunerna vid behov. Svenska 

som andraspråk är ett eget ämne och ersätter för dessa elever ämnet svenska 

(Vetenskapsrådet, 2012:76). 

Studiehandledning på modersmål och modersmålundervisning: Studiehandledning är en 

handledning på modersmålet för nyanlända elever. Denna handledning ska fungera som ett 

stöd i olika ämnen så att eleven inte tappar ämneskunskaper på grund av brist på 

språkfärdigheter i svenska (Bunar, 2010:69). Modersmålsundervisning ges till elever i 

grundskolan och i gymnasieskolan som har ett annat modersmål än svenska och för att 

eleven ska ha rätt till denna undervisning bör umgängesspråket användas dagligt i hemmet. 

Kommunens skyldighet är att erbjuda modersmålsundervisning men ämnet är inte 

obligatoriskt utan frivilligt för eleverna (Skolverket, 2002:22). 

Undervisningsstrategier: Innebär att läraren tillämpar och förmedlar olika tillvägagångssätt 

till eleverna för att underlätta deras förståelse för det aktuella ämnet och utveckla deras 

kunskaper (Strömquist, 2007:33). 
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Metod  

 

Kvalitativa intervjuer 

Vår undersökning har sin utgångspunkt i att studera pedagogers uppfattningar och hur de 

resonerar sitt agerande och tolkningar, därför har vi valt att göra intervjuer med en kvalitativ 

inriktning i vår studie. Enligt Bjørndal (2005:108) har den kvalitativa metoden en 

ostrukturerad och flexibel uppläggning, vilket lämnar utrymme för en förändring om det som 

studeras, det vill säga att samtalet är öppen för följdfrågor, som oftast skapar en större 

förståelse för lärarnas beskrivningar. En kvalitativ datainsamling är lik ett vardagssamtal, 

vilket ger respondenten större frihet att ge formuleringar för sina tolkningar och handlingar.  

Den kvalitativa inriktningen har sin betoning på intervjuande som metod. I en kvalitativ 

intervjumetod åstadkommer kunskap socialt genom interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson. Kvaliteten på samtalsintervjun och data som produceras beror på 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Inom den kvalitativa forskningsintervjun 

talas det om tolv aspekter. Den första aspekten är livsvärd som handlar om intervjuarens 

vardagliga livsvanor och hans/hennes upplevda relation till den. Den kvalitativa intervjun ger 

intervjuaren möjlighet att komma åt och beskriva intervjupersonens tankar och tolkningar av 

hans/hennes upplevda livsvärld. Den andra aspekten är mening som innebär att 

samtalsintervjun ska fokuseras på att försöka beskriva och förstå intervjuarens budskap av 

den upplevda livsvärlden. Intervjuaren bör ha tillräcklig kunskap om intervjuämnet för att 

kunna registrera och tolka det intervjuaren uttrycker, på det viset har intervjuaren större 

möjlighet att formulera det oklara i intervjuarens budskap, vilket leder till att intervjuaren 

kan få en bekräftelse av intervjupersonen om att tolkningen av budskapet är riktig. Den 

tredje aspekten är det kvalitativa, vilket innebär att den syftar till att få fasetterade 

beskrivningar av intervjupersonens olika livsvärds aspekter. Den fjärde aspekten är det 

deskriptiva som gör att intervjuaren försöker få svar på varför intervjupersonen upplever och 

handlar som han/hon gör, detta görs genom att intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen 

att försöka beskriva så exakt så möjligt vad han/hon upplever, känner och hur han/hon 

handlar. Den femte aspekten är det specifika, där intervjupersonen försöker få fram tydliga 

beskrivningar och redogörelse för specifika situationer och handlingar.  Den sjätte aspekten 

är medveten naivitet vilket betyder att intervjuaren inte behöver följa bestämda 

formulerade frågor, på så sätt kan han/hon visa öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för vad 

intervjupersonen säger och inte säger. Intervjuaren ska också vara kritisk till sina egna 

antaganden och hypoteser under intervjusamtalet. Den sjunde aspekten är fokusering, vilket 

innebär att intervjusamtalet är fokuserat på bestämda teman. Genom öppna frågor riktas 

intervjusamtalet mot forskningsämnet. Intervjuaren ska inte ha några bestämda åsikter om 

dessa teman. Den åttonde aspekten är det mångtydighet som betyder att intervjuaren ska 
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vara så tydligt så möjligt för att minska missförstånd på de mångtydliga och motsägelsefulla 

uttalande som kan ske på grund av brister i kommunikation mellan parterna i 

intervjusituationen. Den nionde aspekten är förändring, vilket innebär att intervjupersonens 

uppfattningar kring intervjuämnet kan förändras om han/hon upptäcker nya aspekter som 

han/hon inte har varit medvetna om före intervjusamtalet. Den tionde aspekten är 

känslighet. Den handlar om hur intervjuvarens känslighet och kunskap kan påverka 

intervjupersonens olika uttalanden om ämnet för intervjun. Den elfte aspekten är 

mellanmänslig situation, vilket innebär att intervjuaren och intervjupersonen verkar i 

förhållanden till varandra och påverkar varandra ömsesidigt i den kommunikativa 

interaktionen Kunskapen som frambringas i intervjun bildas av interaktionen mellan 

parterna. Den sista aspekten är positiv upplevelse, vilket innebär att intervjupersonens 

positiva upplevelse av intervjun leder till en lärorikt upplevelsen som intervjupersonen får 

under intervjun och kan oftast hjälpa intervjupersonen att få en ny inblick gällande sin 

livssituation (Kvale & Brinkmann, 2009: 97-98, 43-48).  

 

Intervjuarna 

Bergskolan är en kommunal skola som ligger i ett centralt område inom kommunen 

(Stockholms län). Skolan har cirka 330 elever från förskoleklass till årskurs sex. Byggnaden är 

gammal och består av fyra byggnader. Den ena består av årskurserna 1-3, den andra 

förskoleklass-4, den tredje 5-6 och i den sista befinner sig förberedelseklasserna. Skolan har 

ca 40 elever som går i förberedelseklass och årskurserna är 1-6. Eleverna är uppdelade i tre 

grupper, två F-3 och en 4-6. Majoritet av FBK – eleverna har kommit till Sverige på grund av 

att deras föräldrar är arbetsinvandrare eller att den ena föräldern har gift sig med någon 

svensk. Skolan har inte många flyktingbarn. De flesta av eleverna kommer från Europa, 

Afrika och delar av Asien (Thailand, China, Filippinerna). Skolan och fritidshemmet inriktar 

sin verksamhet på kunskap, trygghet, ansvar och utveckling. Dessa mål vill skolan nå i 

samarbete med hemmet. 

Johanna har arbetat som grundskollärare i cirka 7 år. Hon har endast jobbat som FBK – 

lärare under dessa år. Nu undervisar hon årskurs F-3 med 6 elever där endast en elev är 

flykting. Alla elever har ett annat modersmål än svenska. 

Eva har en grund- och högstadiet lärarutbildning inom ämnena svenska och engelska.  Hon 

har jobbat 10 år som lärare, där av 8,5 år på högstadiet och 1,5 år i FBK. Nu undervisar hon 

årskurs 4-6 med 8 elever. 

Maria har arbetat som grundskollärare cirka 10 år, där av 3 år i FBK. Nu undervisar hon 

årskurs F-3 med 5 elever. Hon studerar Specialpedagogik på distans och jobbar endast tre 

dagar i veckan i FBK. 
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Dalskolan är också en kommunal skola som ligger i ett mångkulturellt område (Stockholms 

län). Skolan har cirka 190 elever från förkoleklass till årskurs tre. Skolan är nybyggd och 

består av en stor byggnad med flera ingångar och förberedelseklasserna befinner sig i 

skolans lokaler. Skolan har inte många flyktingbarn. Majoriteten av eleverna kommer från 

Europa och Afrika och de resterande delar av Asien som t.ex. Azerbaijan, Egypten och Syrien. 

Skolan har inte många flyktingbarn, de flesta av eleverna har föräldrar som är 

arbetsinvandrare. Totalt finns det 25 elever i FBK. Eleverna är uppdelade i två grupper, F-1 

och 2-3. De som arbetar tycker om utmaningar och ger varje elev de bästa förutsättningar 

för ett gott liv i god samvaro med andra både nu och i framtiden. Verksamheten vill satsa på 

att eleverna ska känna sig värdefulla, våga pröva egna idéer och ställa sina frågor för att öka 

sitt självförtroende. 

Anette är 51 år och har en hemspråkslärarutbildning. Hon har jobbat som lärare i 28 år, där 

av 20 år i en FBK. Nu undervisar hon F-1 med 13 elever. 

Britta är 48 år och har en låg, grund och höglärarutbildning från hemlandet och i Sverige har 

hon en fritidspedagogsutbildning. Hon har jobbat som fritidspedagog i 10 år och i FBK 5 år. 

Hon är en resurs i F-3. 

Ulla är 45 år och har en lärarutbildning för grundskolan. Hon har jobbat som lärare i 7 år, där 

av 2 år i en FBK.  Nu undervisar hon årskurs 2-3 med 12 elever. 

 

Förberedelser inför intervjuerna 

Vi började vår undersökning med att söka litteraturgenomgångar som handlar om tidigare 

forskning för att skapa oss förförståelse kring nyanlända elever i en förberedelseklass. 

Därefter gick vi igenom vårt urval av skolor och undersökningspersonerna. Vi valde att 

intervjua främlingar, för att kunna ställa detaljerade frågor, viket kan bli svårt när man 

känner undersökningspersonerna (Esaiasson, 2010:289,292). När vi hade gjort vårt urval, 

besökte vi de aktuella skolorna, för att presentera vårt syfte och få kontaktuppgifter om 

undersökningspersonerna. Därefter mailade vi lärarna ett informationsbrev (se bilaga 1), där 

vi talade om syftet med vår studie och om de var intresserade att delta i vår undersökning. 

Efter att vi hade fått lärarnas samtycke skrev vi en intervjuguide (se bilaga 2) som vi skulle 

använda som hjälpmedel under intervjuerna. Intervjuguiden mailades till lärarna och 

därefter bokade vi intervjutider med respektive lärare. 
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Intervjusituation 

Vi började intervjuen med en kort presentation om oss själva för att skapa förtroende för 

undersökningspersonen och därefter frågade vi intervjuaren om tillåtelse för att spela in 

intervjusamtalet. Vi förklarade för lärarna att det inspelade samtalet kommer endast att 

användas inför vårt examensarbete och anledningen att vi spelar in intervjun är för att vi ska 

kunna koncentrera oss på samtalet, samt för att kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet vid 

behov. Samtidig som vi spelade in förde vi anteckningar. Därefter återgick vi till vår 

intervjuguide som innehöll frågor som var strukturerade efter olika teman. Dessa teman är 

kopplade till våra frågeställningar. Våra intervjufrågor var korta som ledde till innehållsrika 

svar. Vi inledde intervjusamtalet med ett antal uppvärmningsfrågor/inledningsfrågor som 

handlar om intervjuarens personuppgifter, av den orsaken att åstadkomma en bra stämning 

och skapa kontakt mellan varandra. Därefter fortsatte vi med att ställa våra tematiska frågor 

som knyter an till våra frågeställningar. Under intervjusamtalet ställde vi öppnafrågor som 

ger utrymme till uppföljningsfrågor för att få fram mer innehållsrika svar. Efter den ställda 

frågan gav vi intervjupersonen möjlighet att utveckla sina tankar (Esaiasson, 2010:298,299). 

Samtliga intervjuer genomfördes under en vecka och varje intervju tog cirka 60 minuter. När 

alla intervjuer var klara valde vi att transkribera, vilket innebär att vi valde att lyssna på 

samtalet och därefter skriva ner alla intervjuer ordagrant. Varje intervju tog cirka fem 

timmar att transkribera av den anledningen att vi fick gå tillbaka och lyssna flera gånger på 

det inspelade samtalet för att kontrollera att vi inte har gått miste om viktig information 

(Esaiasson, 2010:302,302). 

 

Etiska aspekter 

Av forskningsetiska skäl har vi valt att kalla de två skolorna för Bergskolan och Dalskolan. 

Förberedelseklass lärarna i Bergskolan har fått namnen Johanna, Eva, Maria och 

förberedelseklass lärarna i Dalskolan har fått namnen Anette, Britta och Ulla. 

Begreppet etik är kopplat till individens värderingar, regler och normer som styr dess 

handlingar. I vår studie har vi utgått från de fyra allmänna huvudkraven som man bör ha i en 

forsknings undersökning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet: Vi informerade undersökningspersonerna både muntligt och skriftligt 

om syftet med vår studie och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi meddelade 

också undersökningspersonerna om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin delaktighet (Vetenskapsrådet, 2009). 
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Samtyckeskravet: Vi mailade ett informationsbrev till undersökningspersonerna där de 

kunde medge sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2009). 

Konfidentialitetskravet: Vi meddelade muntligt att all datainsamling kommer att förvaras på 

ett sådant sätt att det inte blir tillgängligt för obehöriga, och att materialet inte kan 

identifieras av utomstående. Vi meddelade också att vi har tystnadplikt och att all material 

kommer att förstöras när det inte längre är användbart (Vetenskapsrådet, 2009) 

Nyttjandekravet: Vi meddelade undersökningspersonerna att all material kommer endast 

att användas vid våran studie (Vetenskapsrådet, 2009). 

Reflektion över metoden 

Vi valde att använda en kvalitativ metod i vår studie, av den anledningen att vi ville ta reda 

på hur förberedelseklasslärarna uppfattar och resonerar deras agerande och tolkningar över 

deras arbete när det gäller nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Eftersom den 

kvalitativa metoden är ostrukturerad och flexibel lämnade den utrymme för förändring i 

samtalet, vilket ledde till att samtalet blev naturligt för båda partnerna. 

Vi valde att läsa tidigare forskning inom vårt område innan intervjuerna genomfördes, för att 

skaffa oss kunskaper kring nyanlända elevers skolgång, vilket ledde till att intervjusamtalen 

blev innehållsrika trots att vissa av intervjupersonerna var stressade. Vi upplevde inte att 

intervjupersonerna kände att vi var ute efter ett riktigt och ett rätt svar, utan informanterna 

resonerade utifrån sina egna uppfattningar och tolkningar.  
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Resultat  

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa resultatet av lärarnas utsagor. Vi har valt att utgå från 

följande teman: A) eleverna och språk, B) Arbetssätt och studiehandledning, C) kartläggning 

och D) övergång. Anledningen till att vi har valt att kalla dessa teman för ABCD är för att 

kunna tydliggöra vilka gemensamma uttalanden och uppfattningar lärarna har om nyanlända 

elever som framkommer i intervjuerna. 

 

Bergskolan 

Eleverna och språk 

Lärarna på Bergskolan anser att det gemensamma för nyanlända elever är att de är nya i 

landet, har olika skolbakgrunder och inte behärskar svenska språket. Det framkommer i 

deras utsagor att nyanlända elever bör starta sin skolgång i en förberedelseklass och få en 

särskild undervisning. De påpekar att nyanlända elever går i en förberedelseklass för att lära 

sig grunderna i det svenska språket och för att få den rätta stöttning, resurs och trygghet 

som de är i behov av. Elevernas vistelse tid är begränsat och kan variera beroende på 

elevens tidigare skolbakgrunder, mognad och ålder. Lärarna framhäver att många av deras 

elever inte har lekt och de inte vet hur man gör, lärarna påpekar att eleverna inte har 

upplevt en undervisning på ett lustfyllt sätt. 

Det framkommer i deras yttrande att de elever som tidigare har gått i skolan i hemlandet har 

endast fått skriva och räkna. De anser att eleverna kommer från länder som har en annan 

syn på kunskapsinlärning. De eleverna som tidigare har gått i skolan är duktiga inom ämnet 

matematik, huvudräkning och algoritm (uppställningar). Hon påpekar att de inte har 

förståelse på varför man räknar på det här sättet, eftersom de är vana att endast räkna och 

få ett rätt svar.  

Eva är den enda läraren på Bergskolan som upplever att det är svårt att undervisa nyanlända 

elever. Hon anser att hon inte har tillräckligt med erfarenheter av att arbeta med nyanlända 

elever. 

Så här säger Eva i en av hennes utsagor: 

”Jag känner att det inte blir direkt undervisning på samma sätt som jag var van vid. Där var 

det också för att jag tänkte att jag inte kunde gå in och undervisa det som finns på 

kunskapskraven på samma sätt eller planera utifrån de. För att hitta en balans sänkte jag ner 

undervisningens kunskapsnivå, till slut blev det ingenting av den.”  
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Johanna anser att hon har tillräckligt med kompetens, av den orsaken upplever hon inga 

svårigheter. Maria anser att hennes elever inte är svåra att kommunicera med, av den 

anledningen att de flesta kan tala engelska.  

Så här säger Maria i en av hennes utsagor: 

”alla mina elever kommer från engelsktalande länder, detta underlättar kommunikationen 

och förståelse mellan oss.” 

 

Arbetssätt och studiehandledning 

Lärarna organiserar sin undervisning utifrån den enskilda eleven av den orsaken att eleverna 

har olika skolbakgrunder. Vissa har gått i skolan i flera år och kan läsa och skriva och andra 

har inte gått alls i skolan. När lärarna får en ny klass med nyanlända elever arbetar de ofta 

utifrån olika teman inom stora områden. Teman är kopplade till årstiderna.  De använder 

även mycket siffror och bokstavsinlärning, färger och vanliga begrepp som till exempel 

penna och sudd i sin undervisning. De bygger på elevernas kunskapsutveckling genom att 

koppla deras kunskaper till nya områden och teman som till exempel hemmet och kläder. 

Lärarna utgår från ett muntligt arbetssätt och använder konkret material för att underlätta 

elevernas förståelse. De arbetar i grupp och parvis. På detta sätt kan de ge olika uppgifter till 

eleverna som till exempel de som kan skriva får möjligheten att jobba skriftligt och de som 

inte kan skriva får titta på ordbilder och försöka para ihop rätt bild med rätt ord. Eleven ges 

också möjlighet att vid sidan om träna på bokstäver. För att underlätta språkinlärningen och 

elevernas förståelse använder lärarna bildstöd och starboard. Starboarden används för att 

visa bilder och korta filmer om det aktuella temat i undervisningen av den orsaken att 

eleverna ska få reda mycket om ämnet på olika sätt. I undervisningen integreras ämnena 

svenska och matte. De valda teman utgår oftast från årstiderna för att lärarna anser att det 

blir lättare att prata om olika begrepp och ord som finns ute i naturen. 

Så här säger Johanna i en av hennes utsagor: 

”Många har aldrig sett någon snö de vet inte vad det är och hur det ser ut. Då kan man gå ut 

och låta eleverna få känna och klämma på det, göra saker i snön som t ex en snögubbe för 

det är väldigt svårt att prata om snön när det inte finns någon snö ute”. 

Lärarna använder studiehandledning i sin undervisning för att underlätta elevernas språk- 

och kunskapsutveckling. Eleven har rätt till 120 minuter per vecka, men alla får inte 120 

minuter på grund av brist på modersmålslärare. Modersmålsläraren arbetar med sina elever 

i ett enskilt rum för att de ska få en lugn och ro arbetsmiljö. Modersmålsläraren följer 

lärarnas arbetssätt och aktuella temat för undervisningen. Lärarna påpekar att 

studiehandledningen inte har en positiv påverkan på alla elevers språk- och 
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kunskapsutveckling, eftersom alla modersmålslärare inte är engagerade i sin undervisning. 

Lärarna anser att samarbete med modersmålslärarna är betydelsefullt, eftersom de kan vara 

till en stor hjälp när de behöver reda ut saker som har hänt eller behöver ta kontakt med 

föräldrar som inte behärskar svenska språket. 

I sin undervisning använder lärarna kroppsspråk och böcker. Böckerna som används i 

undervisningen är lämpade till det aktuella ämnet/temat som klassen jobbar med. lärarna 

utgår från bildböcker som innehåller korta meningar eller enstaka ord. Hon högläser varje 

dag. I deras utsagor framkommer att de tar in sång och lek på ett lustfyllt sätt i 

undervisningen för att underlätta elevernas språkinlärning och förståelse och att inlärningen 

ska ske på ett roligt sätt. 

Så här säger Johanna i en av hennes utsagor: 

”Om jag vill att mina elever ska lära sig om björnar så sjunger och leker vi björnen sover. På 

det sättet får eleverna mycket språk och lite kunskaper om björnen. Leken gör att eleverna 

förstår det nya på ett annat sätt, eftersom man arbetar mycket praktiskt och konkret”. 

 

Kartläggning 

Lärarna hänvisar till ett kartläggningsmaterial som kommunen har köpt in från Skolverket, 

men materialet finns inte på skolan. De anser att det skulle ta flera år att kartlägga en elev 

med hjälp av materialet, eftersom det är för omfattande och består av 2-3 tjocka pärmar. 

Lärarna kartlägger själva elevernas kunskapsnivå med hjälp av inskrivningssamtalet och 

undervisningstillfällena. De använder materialet Diamant från Skolverket, som är ett diagnos 

material inom ämnet mattematik. Tillsammans med modersmålsläraren har de möjlighet att 

testa av elevens kunskaper inom taluppfattningen och de fyra räknesätten. De poängterar 

betydelsen av att man borde vänta ett tag innan man kartlägger eleven, av den orsaken att 

allting är så nytt för eleven; ett nytt land, nytt språk och en ny skola. Dessa kunskaper dyker 

oftast upp när eleven börjar få ett språk, där eleven själv berättar vad han/hon känner till 

från sin tidigare skolgång.  

Så här säger Maria i en av hennes utsagor: 

”Vi gör vår egen kartläggning när eleverna kommer hit. Under inskrivningen försöker vi att 

reda på så mycket som möjligt på deras tidigare bakgrund både socialt och kunskaps 

mässigt. Sen gör vi vår egen kartläggning utifrån denna information. Oftast känner man av 

vad de kan.” 
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Övergång 

När lärarna upplever att en elev är redo för en övergång bokar de ett samtal med eleven och 

dessa föräldrar. I samtalet berättar de när det är dags att eleven förflyttas till en 

ordinarieklass. De informerar föräldrarna och eleven om att de får själva välja vilken skola de 

vill att deras barn ska gå i. När skolan har valts tar lärarna kontakt med rektorn på den skolan 

och berättar att de har en elev som ska slussas ut till deras skola i den årskursen. Därefter 

väntar lärarna på svar från elevens blivande klasslärare. De förbereder sina elever inför 

övergången genom att de berättar att eleverna har blivit duktiga och kan bra svenska därför 

kan de börja i en ordinarieklass. Innan övergången sker får elever delta i ämnena slöjd, 

idrott, musik och hemkunskap med den blivande ordinarieklassen. Eleverna är också 

integrerade i skolans olika dansuppvisningar. Kulturskolan besöker och gör olika dans och 

musik program för alla elever i skolan. De elever som vill får också testa att delta i ämnet 

svenska och matte i en ordinarie klass. När lärarna upplever att en elev är redo för att flyttas 

tar de kontakt med den blivande klassläraren. Övergången sker stegvis, eleven får börja med 

att besöka den nya klassen en till två gånger i veckan, men är inte med under hela skoldagen 

utan en eller två timmar. För elever som är känsliga för en förändring får istället gå och hälsa 

på ett tag tills han/hon känner sig redo. För dessa elever sker inte övergången stegvis utan 

när eleven själv känner sig redo sker övergången direkt. I lärarnas utsagor framkommer det 

att de märker på elevens beteende när han/hon är redo för en ordinarieklass.  

Så här säger Johanna i en av hennes utsagor: 

”Eleven visar genom att dem börjar bli lite nonchalanta dem börjar strunta lite i 

undervisningen. De tar den inte på allvar, de tappar intresset. Då känner jag att den här 

eleven måste få gå ut och se hur det är i en ordinarieklass. För det är inte på samma sätt som 

här. De ser skillnaden direkt och så kommer de och säger att det är jättesvårt. Då känner de 

att de måste skärpa sig för att klara en undervisning i en vanlig klass”. 

Det framkommer också att vissa av eleverna måste behållas längre än vad de själva vill. Av 

den orsaken att de kan tycka att de har tillräckliga kunskaper i svenska språket. Det 

framkommer i deras utsagor att de flesta av förberedelseklass eleverna inte vill flytta till en 

ordinarieklass på grund av att de känner sig trygga med sina lärare och klasskamrater. Det 

framkommer också att de eleverna som lärarna har slussats ut till ordinarieklass bildar en 

grupp och de väljer att inte inkludera med de övriga eleverna i skolan. Orsaken till detta 

anser de att dessa elever ofta har samma språk som till exempel engelska. Deras exkludering 

ser de som ett problem eftersom eleverna är i behov av att utveckla sitt ordförråd inom 

svenska språket. 

Så här säger Eva i en av hennes utsagor: 
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”Vi har elever som efter flera månader efteråt står och trycker näsan mot rutan och vill 

komma in och det känns hårt att avvisa dem”. 

 

Dalskolan 

Eleverna och språk 

Det framkommer i lärarnas utsagor på Dalskolan att det gemensamma för nyanlända elever 

är att de är nya i landet, inte behärskar svenska språket, de har traumatiska upplevelser och 

att de ligger på olika nivåer i sin kunskapsutveckling. Därför anser de att dessa elever bör gå i 

en förberedelseklass där de har en möjlighet till en särskild undervisning inom det svenska 

språket. Det framkommer också i deras utsagor att poängen med en förberedelseklass är att 

eleven ska lära sig grunderna i svenska språket under en begränsad tid.  I lärarnas utsagor 

framkommer det att deras elever inte är vana att använda sång och lek i deras undervisning 

av den orsaken att de kommer från länder som har en annan kunskapsinlärning. Lärarna 

påpekar att eleverna kommer att vistats endast i en begränsad tid. Vistelsen varierar 

beroende på elevens tidigare kunskaper och utveckling inom det svenska språket. 

Två av lärarna, Anette och Britta, på Dalskolan upplever inte att det är svårt att arbeta med 

nyanlända elever, de hade en positiv inställning till dessa elever. Det framkommer i deras 

utsagor att de hade vissa traumatiska elever i sin klass.  

Så här säger Anette i en av hennes utsagor:  

”Alla elever med eller utan trauma i sin bakgrund är i behov av gemenskap, kunna röra sig 

fritt i skolan och få uppmärksamhet.” 

Ulla upplever svårigheter med att undervisa nyanlända elever eftersom de inte kan behärska 

språket. 

Så här säger Ulla i en av hennes utsagor: 

”Det är svårt när ingen av oss förstår varandra. Elevernas bristande språkkunskaper påverkar 

min planerade undervisning. Undervisningen blir aldrig som jag hade önskat”. 

 

Arbetssätt och studiehandledning 

Lärarna anpassar sin undervisning utifrån varje enskild elev för att de ligger i olika 

kunskapsnivåer. Deras undervisning är baserad på rutin och struktur. De tar hjälp av 

studiehanledning för att underlätta elevernas språk och kunskapsutveckling och för att ta 
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vara på elevernas tidigare kunskaper. Eleverna har rätt till studiehandledning minst två 

gånger i veckan, i 60 minuter per lektion. Men det framkommer i deras utsagor att alla inte 

får modersmålsundervisning på grund av brist på modersmålslärare. De nämner att 

modersmålslärarna måste följa det aktuella ämnet som arbetar med i klassen. Lärarna har 

ett tematiskt arbetssätt. De har ett muntligt arbetssätt och använder konkret material som 

till exempel böcker, bilder, leksaker och film, för att underlätta elevernas förståelse. De tar 

även in sång och lek i sin undervisning för att på ett lustfyllt sätt underlätta lärandet. Hon 

arbetar mycket med språkutveckling när det gäller läs- och skrivförståelse, då tar hon hjälp 

av böcker och låter sina elever skriva sina egna texter. 

 

Kartläggning 

Lärarna kartlägger inte elevernas kunskaper utan det får modersmålslärarna göra, av den 

orsaken att under modersmålstimmarna kan modersmålslärarna bedöma elevernas 

kunskaper. Modersmålslärarna utgår från olika diagnos material från Skolverket, som till 

exempel materialet Diamant när hon/han kartlägger elevernas kunskaper. 

Så här säger Anette i en av hennes utsagor: 

”Det är inte vår uppgift att kartlägga nyanlända elever, utan det ska modersmålslärarna 

göra.” 

 

Övergång 

Lärarna anordnar ett möte med eleven och deras föräldrar, där de berättar att det är dags 

att flytta till en ordinarieklass. De säger att eleverna själva får välja vilken skola de vill gå i. 

Om de väljer att gå kvar i samma skola tar lärarna kontakt med den blivande klassläraren, 

men väljer eleverna att byta skola tar de kontakt med den blivande skolans rektor. Därefter 

väntar de på svar från klassläraren när övergången ska ske. Innan övergången sker får 

föräldrarna och eleverna möjlighet att besöka den nya klassen. Lärarna anser att eleven är 

mogen för en övergång när han/hon kan grunderna i svenskan, kan ställa frågor och förklara 

och mentalt utvecklats. Det framkommer i deras utsagor att de förmedlar eleverna när det 

är dags att flytta till en ordinarieklass. Eleverna får också möjlighet att en eller två gånger i 

veckan delta i den ordinarieklassens undervisning, det är främst i ämnena svenska och 

matematik, det vill säga att övergången sker stegvis. 

Så här säger Anette i en av hennes utsagor: 
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”Det är elevens ansiktes uttryck och yttrande som avgör om det blir en förflyttning till en 

ordinarieklass eller inte.” 

Så här säger Ulla i en av hennes utsagor: 

”Det är elevens kunskaper i det svenska språket som bedömer om eleven är redo för en 

förflyttning. Om eleven har traumatiska upplevelser tar det längre tid att förflytta till en 

ordinarieklass.” 

Det gemensamma för Bergskolan och Dalskolan är att lärarna börjar med att ha 

inskrivningssamtal med nyanlända elever och deras föräldrar. De resterande aktörerna i 

samtalet är skolsköterskan, rektorn och tolk. Syftet med samtalet är att läraren ska ha 

möjlighet att ta reda på elevens tidigare skolsgång, familjens bakgrund och livsvillkor. De 

intervjuade lärarna anser att samtalet är betydelsefullt för att elevernas skolbakgrund ser 

olika ut. När lärarna har tillräckligt med information om elevens tidigare kunskaper kan de 

anpassa och planera sin undervisning utifrån den enskilda elevens förutsättningar och 

behov. 

I intervjuerna framkommer det att alla lärare använder sig av samma undervisningsstrategier 

för att främja eleverna i det svenska språket. Lärarna utgår från ett tematiskt arbetssätt där 

de jobbar inom stora tematiska område. Syftet med denna undervisning är att koppla 

elevernas tidigare erfarenheter och vardagliga livsvanor till de olika temans innehåll. På 

detta sätt bygger lärarna elevernas kunskapsutveckling. Temans områden består oftast av 

årstiderna, kläder, hemmet, färger och bokstäver. Det tematiska arbetssättet ger lärarna 

möjlighet att fördela uppgifterna utifrån den enskilda elevens kunskapsförmågor. 

I sin undervisning använder lärarna ett muntligt arbetssätt, för att underlätta elevernas 

förståelse av olika ord och begrepp samt stärka deras språk- och kunskapsutveckling. Till sin 

hjälp använder lärarna olika konkreta material som tillexempel bilder, olika föremål, 

kroppsspråk, böcker och film. För att lärandet ska ske på ett lustfyllt sätt använder sig 

lärarana också av sång och lek i sin undervisning. Lärarna och eleverna arbetar mycket 

gemensamt av den orsaken att de anser att dessa elever behöver mycket stöttning, struktur 

och vägledning för att kunna utveckla sitt språk. Genom det här arbetessättet har eleverna 

möjlighet att utföra saker och tings på egen hand och resten får de hjälp av lärarna. Eleverna 

har också den möjligheten att arbeta parvis där de tar hjälp och stöttar varandra i deras 

språk- och kunskapsutveckling. 

Tre av de intervjuade lärarna som arbetar i Bergskolan och en som arbetar i Dalskolan 

uttrycker uppfattningar om att de nyanlända eleverna har gemensamt är att de är nya i 

landet och inte behärskar det svenska språket. Alla de intervjuade lärarna påpekar att 

nyanlända elever är i behov av en särskildundervisning och därför bör de gå i en 

förberedelseklass. De anser att eleverna i en förberedelseklass har större möjlighet att få en 
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undervisning som är anpassad till deras kunskaps nivå. Det framkommer också att lärarna är 

medvetna om att eleverna ska vistas endast under en begränsad tid i den särskilda klassen. 

Tiden för vistelsen kan variera beroende på elevens mognad, ålder och tidigare 

skolkunskaper. Lärarna poängterar att syftet med att ha förberedelseklasser i skolan är för 

att nyanlända elever ska lära sig grunderna i svenska språket innan de kan förflyttas till en 

ordinarieklass och få en normal skolgång. Men de flesta eleverna stannar minst ett år innan 

de förflyttas till en ordinarie klass. Två av lärarna från Bergskolan och en lärare i Dalskolan 

hävdar att eleverna ligger på olika kunskapsnivåer av den orsaken att de har olika 

skolbakgrunder och de har en annan syn på kunskapsinlärning. Lärarna på båda skolorna 

upplever att deras elever inte har en vana att bli undervisade på ett lustfyllt sätt utan de är 

endast vana på att inlärningen sker på ett auktoritärt sätt. Det vill säga att läraren förmedlar 

instruktioner och eleverna följer dessa. Två lärare från Bergskolan och en från Dalskolan 

uttrycker att deras elever är kunniga inom ämnet matematik. Eleverna är duktiga på 

huvudräkning samt algoritm, det vill säga olika uträkningssätt för att lösa en uppgift. Lärarna 

pekar också på att eleverna endast har lärt sig strukturen på uträckningen men att de inte 

har någon förståelse om varför strukturen är uppbyggd på detta sätt.  

En av lärarna på Bergskolan menar att det är svårt att arbeta med nyanlända elever, av den 

anledningen att de inte behärskar språket och av att de är nya i landet. Två av lärarna på 

Dalskolan uttrycker inga svårigheter när det gäller att eleverna är nya och inte kan språket. 

En av lärarna på Bergskolan anser att orsaken till att hon inte upplever svårigheter kan vara 

hon har möjlighet att kommunicera med sina elever på engelska. Den andra läraren på 

Dalskolan upplever att ibland kan bli svårt att undervisa eleverna eftersom hon har en elev i 

klassen som har koncentrationssvårigheter, svårigheten upplevs endast när till exempel 

resursen inte är tillgänglig i klassen. En av lärarna på Dalskolan upplever svårigheter att 

undervisa nyanlända elever, av den orsaken att de har traumatiska upplevelser och att de 

inte behärskar svenska språket. En av lärarna på Dalskolan ser inga svårigheter alls med att 

undervisa dessa elever, eftersom hon anser att alla elever med eller utan trauma är i behov 

av gemenskap, uppmärksamhet och en fri zon inom skolområdet, det vill säga att elevernas 

skolområde inte är avgränsad. Resurs läraren på Dalskolan hade en väldig positiv inställning 

till nyanlända elever. Hon upplevde att alla elever var glada och snälla fast de hade olika 

bakgrunder. 

Det framkommer att lärarna på båda skolorna påpekar betydelsen av att uppmärksamma 

elevernas språkutveckling för att de inte ska hållas kvar för länge i en förberedelseklass. 

Deras strategi är att utgå från den enskilda elevens språkkunskaper och stegvis låta eleverna 

delta i till exempel ämnet matematik i en ordinarieklass. Syftet med denna strategi är att 

eleven ska prova på hur det är att gå i en ordinarieklass, på detta sätt får eleven också 

möjlighet att bekanta sig med den blivande klassläraren och klasskamraterna. 
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Det gemensamma för båda skolorna är att lärarna använder studiehandledning som ett 

hjälpmedel för att stärka elevernas språk-och kunskapsutveckling, av det skälet att kunna ta 

vara på elevernas tidigare kunskaper och att eleverna ska kunna utvecklas vidare inom deras 

ämneskunskaper.  Eleverna har rätt till 120 minuter per vecka, men lärarna påpekar att inte 

alla elever får dessa timmar på grund av att det är brist på modersmålslärare. 

Modersmålslärarna är tvungna att följa lärarnas undervisnings teman och arbetssätt. 

Modersmålsundervisningen sker i separat rum, för att eleverna ska få en lugn och ro 

arbetsmiljö. Lärarna på Bergskolan upplever inte att alla elever som har studiehandledning 

utvecklas mer än de som inte har. De menar att alla modersmålslärare inte är tillräckligt 

engagerade i sitt yrke. Men de anser att samarbetet med modersmålslärarna är angelägen, 

därför att de behärskar elevernas och föräldrarnas språk och kan hjälpa till att utreda olika 

situationer och missförstånd. 

Det som skiljer skolorna åt är att lärarna i Bergskolan kartlägger sina elever tillsammans med 

modersmålslärarna. Lärarna och modersmålslärarna kartlägger enskilt de kunskaper som 

eleverna visar under deras undervisningstimmar, som sedan diskuteras och kartläggas 

utifrån bådas uppfattningar av elevernas kunskaper inom till exempel ämnet matematik. 

Lärarna på Dalskolan kartlägger inte elevernas kunskaper, de anser att det är 

modersmålslärarnas uppgift att bedöma elevernas kunskaper under modersmålstimmarna. 

Därefter redogör modersmålsläraren för lärarna vilken nivå eleverna ligger på. 
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Analys och diskussion 

Vi kommer i detta kapitel att koppla vårt resultat från lärarnas utsagor till teoretiska 

perspektiv och våra frågeställningar. Vi kommer också resonera det vi har kommit fram till i 

vår analys. Resonemanget kommer att återknytas till tidigare tankegångar som vi har 

presenterat i denna studie. 

Vårt specifika syfte med den här studien är att ur ett andraspråksperspektiv belysa och 

analysera hur lärarna i förberedelseklass arbetar med de nyanlända elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Utifrån vår undersökning anser vi att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. 

 

Vilka undervisningsstrategier använder sig lärarna av för att främja eleverna i det svenska 

språket? 

I vår studie framkom det att lärarna på båda skolorna utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv, för att främja nyanlända elevers språkutveckling. Vi anser att lärarna följer 

läroplanens kunskapssyn som bygger på det sociokulturella perspektivet, där kunskap 

uppstår i samspel och utvecklas i gemensam interaktion och individuellt (Strandberg, 2006). 

Lärarnas mål med det sociokulturella arbetssättet är att skapa en interaktion med sina elever 

och även mellan eleverna för att utveckla elevernas språkinlärning. Lärarnas beskrivningar 

förklarar att den gemensamma interaktionen leder till att eleverna får höra språket från 

lärare och klasskamrater och det är på detta sätt som eleverna kan stärka och utveckla det 

nya språket. Vygotskij enligt Forssell (2005) menar att individen utvecklar sina kunskaper 

genom interaktion med andra individer och individuellt och att det är via språket som 

individen blir delaktig i andras erfarenheter och på detta sätt förmedlas det nya kunskaper 

mellan människorna.  

Lärarna på båda skolorna använder ett tematiskt arbetssätt som en undervisningsstrategi för 

att kunna utgå från den enskilda elevens förutsättningar och för att kunna koppla 

undervisningen till elevernas vardagserfarenheter och vardagliga förståelse. Lärarnas 

beskrivningar tyder på att ett tematiskt undervisningssätt underlättar för de att utgå från 

den enskilda elevens förutsättningar. Lärarna kan ge eleverna olika arbetsuppgifter som 

ligger på deras kunskapsnivå, fast de arbetar inom samma område. Lärarna utgår också från 

ett tematiskt arbetssätt för att de ska kunna integrera ämnena svenska och matematik till en 

helhet. Detta tyder på att lärarna vill underlätta elevernas förståelse av olika ord och 

begrepp genom att upprepa dem i olika undervisningssituationer och sammanhang. Lärarna 

påpekade att med ett tematiskt arbetssätt får eleverna möjlighet att möta ord och begrepp 

som är specifika för temat. Enligt Nilsson (2007) utgår ett tematiskt arbetssätt av att 

integrera olika ämnen till en helhet och koppla undervisningens innehåll till elevernas 
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vardagserfarenheter och vardagliga förståelse. Holmegaard (2004) påpekar också att ett 

tematiskt undervisningssätt får eleverna möta ord och begrepp som är aktuella för 

ämnesområdet och dessa begrepp får eleverna möta i andra undervisnings sammanhang. 

En annan undervisningsstrategi som lärarna på båda skolorna utgår från är ett muntligt 

arbetssätt. I det muntliga arbetssättet använder de konkret material som hjälpmedel, till 

exempel bilder, föremål, böcker och kroppsspråk. De använder också sång och lek i deras 

undervisning. Lärarnas beskrivningar av varför de använder sig av ett muntligt arbetssätt, 

olika hjälpmedel samt sång och lek tyder på att detta arbetssätt kan underlätta elevernas 

förståelse av den förmedlande kunskapen, genom att eleverna får samtidigt höra och se 

ord/begrepp samt att lärandet sker på ett lustfyllt sätt. Lärarnas beskrivningar tyder också på 

att det muntliga arbetssättet ger dem möjliget att stötta eleven i det han/ hon inte själv 

klarar av att utreda på egen hand. Arbetssättet ger eleverna möjlighet att arbeta parvis och 

gemensamt, där de kan hjälpa och stötta varandra i deras språk och kunskapsutveckling. 

Utifrån vår tolkning av lärarnas beskrivningar har detta arbetssätt en positiv inverkan på 

elevernas språk- och kunskapsutveckling, där elevernas sociala och kollektiva interaktioner i 

relation med deras gemensamma aktiviteter skapar kognitiva utvecklingar (Lindberg, 2004). 

Lärarnas förklaringar tyder också på att nyanlända elever är i behov av olika former av 

stöttning för att de ska kunna utveckla nya kunskaper och förmågor. Stöttningen som sker 

mellan lärare och elev samt elev och elev är enligt Forssell (2005) kopplat till Vygotskijs 

begrepp den proximala utvecklingszonen. Lindberg (2004) sammankopplar också begreppet 

stöttning till den proximala utvecklingszonen, eftersom Lindberg (2004) anser att zonen kan 

användas för att förklara hur andraspråks inlärare kan med hjälp av samtalsstöd utveckla 

sina språkliga kunskaper. 

I vår studie framkommer det också att lärarna på båda skolorna läser bildböcker varje dag 

för deras elever. Lärarna läser samma bok vid flera tillfällen. Lärarnas beskrivningar av detta 

arbetssätt tyder på att bildböcker utvecklar elevernas språk och skapar en förståelse för hur 

ord och meningar är uppbyggda inom svenska grammatiken. Deras beskrivningar tyder också 

på att när eleverna hör samma begrepp och ord vid flera tillfällen kan eleverna med tiden 

själva producera och använda dessa begrepp och ord i andra kontexter (Hammarberg, 2004). 

Vi anser att bildböckerna som lärarna använder i sin undervisning är en form av stöttning 

som kan kopplas till den proximala utvecklingszonen (Lindberg, 2004). Den här stöttningen 

anser vi är betydelsefull för elevernas språk och grammatiska utveckling (Hammarberg, 

2004). 

Till slut vill vi lyfta fram inskrivningssamtalet som vi anser är en central och betydelsefull del 

för att lärarna ska kunna planera sin undervisning utifrån den enskilda elevens 

förutsättningar. Lärarnas beskrivningar av inskrivningssamtalen tyder på att den 

informationen som dyker fram om elevens tidigare skolgång, familjens bakgrund och 

livsvillkor är betydelsefull för att lärarna ska kunna anpassa och planera sin undervisning 
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utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov (Rodell Olgac, 1995). På båda 

skolorna deltar skolsköterskan, skolans rektor, blivande läraren och en tolk vid 

inskrivningssamtalet. Lärarnas beskrivning tyder på att dessa aktörer bör vara delaktiga vid 

samtalet för att aktörerna inte ska gå miste om den information som är nödvändig när det 

gäller elevens tidigare skolgång och hälsa (Rodell Olgac, 1995). I Norrbacka Landsbergs 

(1998) studie framkommer det att endast skolsköterskan är delaktig vid första mötet med 

den nyanlända eleven och dess föräldrar. Den blivande läraren möter eleven och dess 

föräldrar vid första skoldagen. Utifrån lärarnas beskrivningar och våra tolkningar anser vi att 

den blivande lärarens närvaro är betydande vid det första mötet av den orsaken att läraren 

har större möjlighet att ta reda på den information som behövs för att planera sin 

undervisning utifrån elevens enskilda förutsättning. 

 

Vilka uppfattningar utrycker lärarna om de nyanlända eleverna i allmänhet och deras 

skolkunskaper i synnerhet? 

Lärarna beskriver att nyanlända elever bör starta sin skolgång i en förberedelseklass av den 

orsaken att de inte behärskar svenska språket och bär traumatiska upplevelser, därför är de i 

behov av en särskildundervisning. Vi anser att lärarna betraktar nyanlända elever som en 

målgrupp med speciella behov och skiljer de från övriga elever på skolan, av den 

anledningen att de inte behärskar språket (Fridlund, 2011). Lärarnas beskrivningar tyder på 

att eleverna i en förberedelseklass har större möjlighet att få en undervisning som är 

anpassad till deras språk- och kunskapsnivå och att nyanlända elever inte har samma 

möjligheter att introduceras i det svenska språket om de startar sin skolgång i en 

ordinarieklass (Norrbacka Landsberg, 1998). Deras första argument är att de ordinarie 

klasslärarna inte har de resurser och kunskaper för att kunna bemöta dessa elever. Det 

andra argumentet är att antalet elever i en ordinarieklass är större än i en förberedelseklass 

(Norrbacka Landsberg, 1998). Utifrån vår tolkning av lärarnas beskrivningar anser vi att 

nyanlända elever är i behov av en undervisning i en särskild undervisningsgrupp, av den 

orsaken att nyanlända elever har större möjlighet att stegvis kunna utveckla grunderna inom 

svenska språket i en mindre grupp (Simeonsdotter Svensson, 2002). Detta ger lärarna 

möjlighet att anpassa sin undervisning utifrån elevernas språk- och kunskapsnivå och ge den 

hjälp och stöttning som eleverna behöver för att få grunderna inom svenska språket. Den 

här stöttningen kan kopplas till begreppen proximal utvecklingszon och scaffolding, av den 

orsaken att lärarna i en förberedelseklass kan lägga sin undervisning med hänsyn till elevens 

kunskapsnivå (Forssell, 2005) och med hjälp av stöttningen ge eleverna möjlighet att 

utveckla sina kunskaper och förmågor (Lindberg, 2004). 

Lärarnas redogörelser visar att elevernas tidigare kunskapsinlärning skiljer sig från den 

sociokulturella kunskapssynen som det svenska skolsystemet och läroplanerna bygger på 

(Strandberg, 2006). Det visar att nyanlända elever är vana att arbeta individuellt och inte 
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reflektera över sitt lärande. Lärarnas beskrivningar tyder på att deras elevers tidigare 

kunskapsinlärning inte är ett problem utan de poängterar att eleverna snabbt kommer in i 

den nya kunskapssynen och får en positiv inställning till sitt lärande. Eftersom elevernas 

tidigare kunskapssyn skiljer sig från det svenska skolsystemet kan detta leda till att 

nyanlända elever kan få svårigheter om de startar sin skolgång i en ordinarieklass (Bunar, 

2010), av den orsaken att klasslärarna inte har de resurser för att bemöta dessa elever och 

att antalet elever är större i ordinarieklasserna (Norrbacka Landsberg, 1998). Dessa faktorer 

kan leda till att läraren inte kan anpassa sin undervisning utifrån elevernas tidigare 

erfarenheter. Därför anser vi att det är betydelsefullt att nyanlända elever börjar sin 

skolgång i en mindre särskildundervisningsgrupp. 

Lärarnas beskrivningar framhäver vikten av att uppmärksamma elevens språkutveckling, av 

den anledningen att eleven inte ska behållas för länge i en förberedelseklass (Rodell Olgac, 

1995). Lärarnas beskrivningar tyder också på att eleverna inte kommer att förflyttas till en 

ordinarieklass innan de har lärt sig grunderna i svenska språket och genomfört olika 

diagnoser som bedömer deras spårkunskaper. Utifrån våra tolkningar av lärarnas 

beskrivningar görs dessa språkbedömningar för att ta reda på vilken språknivå eleven har 

uppnått efter vistelsetiden i en förberedelseklass (Norrbacka Landsberg, 1998). Vi lyfter fram 

dessa beskrivningar för att vi anser att lärarna bör vara uppmärksamma på elevens 

språkutveckling för att kunna stimulera och ge eleverna nya kunskapsutmaningar (Rodell 

Olgac, 1995). Om man inte höjer elevens kunskapsnivå kan elevens språkutveckling bromsas 

och eleven kan tappa intresset för skolarbetet (Jepson Wigg, 2008). 

 

Hur beskriver lärarna deras samarbete med modersmålslärarna? 

Lärarna betonar i sina beskrivningar vikten av att ha studiehandledning och ett bra 

samarbete med modesmålslärarna, för att kunna ta tillvara elevernas tidigare kunskaper och 

stärka de i deras språkutveckling och i deras tidigare ämneskunskaper. Vi anser att 

studiehandledningen kan kopplas till begreppet scaffolding, av den anledningen att den 

stöttar och hjälper eleven i sin språk- och kunskapsutveckling. Lärarnas beskrivningar tyder 

på att modersmålslärarna är tvungna att följa deras undervisnings teman och arbetssätt, av 

den anledningen att eleven inte ska gå miste om den ordinarie undervisningens innehåll. 

Utifrån våra tolkningar av lärarnas beskrivningar anser vi att eleverna har möjlighet att 

använda och bygga på sina tidigare ämneskunskaper med hjälp av modersmålsläraren under 

modersmålstimmarna. Vi anser också att studiehandledningen är en form av en scaffolding, 

av den anledningen att eleverna har möjlighet att få hjälp och stöttning att utveckla sina 

språk- och ämneskunskaper genom att göra sig förstådda på sitt modersmål (Norrbacka 

Landsberg, 1998) och genom att eleverna kan identifiera vissa ord och begrepp med de båda 

språksystemen (Hammarberg, 2004). 
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Lärarnas beskrivningar tyder på att samverkan med modersmålslärarna är betydelsefullt för 

eleverna, av den orsaken att eleverna oftast upplever en trygghet via en person som förstår 

deras språk och kultur. Deras beskrivningar tyder också på att samarbetet med 

modersmålslärarna är angelägen, därför att de behärskar elevernas och föräldrarnas språk 

och kan hjälpa till att utreda olika situationer och missförstånd (Norrbacka Landsberg, 1998). 

Lärarnas beskrivningar på Bergskolan visar att modersmålsläraren tillsammans med 

förberedelseklasslärarna kartlägger elevernas kunskapsnivå för att kunna bedöma den 

enskilda elevens kunskaper under sina undervisningstimmar. Lärarnas beskrivningar på 

Dalskolan tyder på att det endast är modersmålsläraren som kartlägger elevernas kunskaper. 

Vi anser att det är givande att förberedelseklasslärarna samarbetar med modersmålsläraren 

när det gäller kartläggning, av den orsaken att när båda lärarna delar med sig av sina 

uppfattningar förtydligas den enskilda elevens kunskapsnivå. 

Lärarnas beskrivningar tyder på att det inte finns tillräckligt med modersmålslärare i 

kommunen och detta har en negativ påverkan på de elever som inte får studiehanledning på 

sitt modersmål. Deras beskrivningar tyder också på att vissa modersmålslärare inte är 

tillräckligt engagerade i sin yrkesroll, av den orsaken att deras scheman är fullsatt av 

lektioner på olika skolor i kommunen. Lärarnas beskrivningar visar på att kommunen har 

brist på modersmålslärare. Men den stora frågan är om det sannerligen är brist på 

modesmålslärare eller att kommunen inte anställer flera på grund av ekonomiska skäl. Vi 

anser att om modersmålslärarna ska ha möjlighet att på ett reellt sätt gynna nyanlända 

elevers kunskapsutveckling bör det ansällas på den lokala skolan där de ingår och deltar i 

lärarorganisationens arbetslag (Norrbacka Landsberg, 1998). 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej …! 

Vi är två stycken studenter från Uppsala universitet som ska skriva ett examensarbete om 

nyanlända elever i en förberedelseklass. Vårt syfte med studien är att undersöka lärares 

arbete med nyanlända grundskoleelevers andraspråk- och kunskapsutveckling. Mer specifikt 

är vi intresserade av att ur ett andraspråksperspektiv belysa och analysera hur lärare arbetar 

med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i en förberedelseklass. 

Våra frågeställningar är: 

 Vilka undervisningsstrategier använder sig lärarna av för att främja eleverna i det 

svenska språket? 

 Vilka uppfattningar utrycker lärarna om de nyanlända eleverna i allmänhet och deras 

skolkunskaper i synnerhet? 

 Hur beskriver lärarna deras samarbete med modersmålslärarna? 

 

Vi ser fram emot att genomföra en intervju med dig, hör gärna av dig om du är intresserad. 

Mvh 

Kristina och Maryam 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

1. Namn, ålder, kön, antal år som lärare och utbildningsbakgrund, 

ämnes/områdeskompetens? 

2. Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 

3. Kan du beskriva hur det är att undervisa nyanlända elever? 

4. Vilka erfarenheter har du av nyanlända elever? 

5. Vilken syn har du på lärandet? / Hur tycker du att en elev lär sig nya saker?  

6. Vilken kunskapssyn har du? / Hur ser du på kunskap? 

7. Jobbar ni på samma sätt? 

8. Kan du beskriva hur ni har organiserat utbildningen för nyanlända elever på er skola? 

Undervisnings frågor: 

9. Hur organiserar du din undervisning i mötet med nyanlända elever?  

10. Får eleverna arbeta mycket tillsammans som t ex två och två eller fler? 

11. Plockar ni in modersmålsundervisning eller studiehandledning i elevens 

undervisning? 

12. Hur många gånger har de studiehandledning i veckan? 

13. Vad beror det på att vissa får mer än de andra? 

14. Märker du att eleverna utvecklas kunskaps mässigt med hjälp av studiehandledning? 

15. Vilka undervisningsstrategier använder du dig av i ditt arbete med nyanlända elever? 

16. Brukar ni fråga eleverna vissa ord och saker betyder på deras språk? 

17. Du berättade tidigare att ni använder böcker, men vad för sorts böcker använder du i 

undervisningen? 

18. Läser ni böcker för eleverna? 

19. Vad är syftet med denna typ av undervisning? 

20. När du säger ett år, är det verkligen ett år eller kan det vara mindre än ett år? 

21. Tar ordinarielärarna inte emot dem på grund av deras kunskapsnivå eller deras andra 

svårigheter? 

22. Hur tar ni emot eleverna som individ? 

23. Får du hjälp av en annan vuxen i klassen? 

24. Du berättade om en flicka som var utåt agerande. Vad tror du hennes utåt agerande 

beror på? 

25. När du planerar din undervisning, är det något utöver det vanliga du inriktar på? 

26. Hur går det till när du får en ny elev i klassen? 

27. Hur gör du då, när kunskapsnivån ligger olika? 

28. Ger du eleven möjlighet att använda sina tidigare kunskaper? 
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29. Använder ni mycket lek i undervisningen? 

30. Hur gör du för att kartlägga nyanlända elevers tidigare skolkunskaper? 

31. Använder ni er av några speciella metoder för att kartlägga elevernas tidigare 

skolkunskaper? 

32. Hur tillvaratas elevers tidigare kunskaper? 

33. Hur anpassas undervisningen efter elevens förutsättningar? 

34. Går du till varje elev eller hur? 

35. Alla elever ligger på olika nivå då hur organiserar du den nivån för att undervisa? 

36. Vissa barn kan engelska och det underlättar språkinlärningen och vissa inte kan det, 

hur blir språkinlärningen för dem då? 

37. Hur bemöter du nyanlända elever? 

38. Påverkar elevernas bakgrund undervisningsplaneringen? 

 

Övergångs frågor: 

 

39. Samarbetar du med ordinarieklasslärare? 

40. När är eleverna redo för ordinarieklass? 

41. Är det du som avgör om eleven är redo eller märker du det på eleven? 

42. Hur sker övergången? 

43. Hur förbreds eleverna inför övergången? 

44. Vad tror du det beror på att de säger att de inte vill sluta? 

45. Leker förberedelseklass eleverna med skolan övriga elever under rasterna eller håller 

de sig till sin egen grupp? 

46. Vad tror du det beror på? 

47. Har du sett någon/några av era elever ta kontakt med de övriga eleverna på skolan? 

 




