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Sammandrag 

Den här studien handlar om hur lärare hanterar det dagliga arbetet med målrelaterat arbete och 

bedömning i förberedelseklassen. Syftet med studien är att undersöka vilka mål lärarna utgår 

ifrån i arbetet med sina elever samt hur de arbetar med bedömning och dokumentation av 

elevernas språkutveckling. Undersökningen består av fyra kvalitativa intervjuer med lärare 

som arbetar i förberedelseklass på tre olika grundskolor. Enligt resultatet arbetar lärarna i 

enlighet med andraspråksforskningen samtidigt som deras arbete på flera punkter krockar med 

Skolverkets förordningar. Studien visar även att Skolverkets förordningar i ett fall motsäger 

varandra samt att lärarna arbetar enligt 4 § i Skollagen då de anpassar utbildningen efter varje 

elevs behov. 
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1 Inledning 

I den svenska skolan finns två svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. Att ha 

svenska som sitt andraspråk innebär att individen har börjat utveckla ett 

förstaspråk/modersmål och möter svenskan i Sverige, där det är det officiella språket. Under 

paragraf 14 i kapitel 5 i Skolförordningen (SFS 2011:185) kan man läsa att: 

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

De elever som har ett annat förstaspråk än svenska ska genom skolämnet svenska som 

andraspråk ges möjlighet att utveckla sina språkförmågor på samma villkor som elever med 

svenska som förstaspråk. De två svenskämnena har till stora delar samma syften, innehåll och 

krav (Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk, 2011, s. 7) men 

arbetssättet och därmed vägen till målet ser olika ut på grund av elevernas olika 

förutsättningar gällande bland annat ordförråd. När en elev med svenska som förstaspråk 

börjar grundskolan har hon ett receptivt basordförråd med sig på ca 8 000−10 000 ord. Detta 

ordförråd byggs sedan ut i mötet med skolans aktiviteter och ämnen och ökar i genomsnitt 

med 3 000 ord per år (Viberg, 1993, s. 36). Andraspråkseleverna har ett ”dubbelt uppdrag” i 

skolan; de arbetar med att bygga upp både sitt bas- och utbyggnadsordförråd samtidigt som de 

ska ta till sig kunskaper på det nya språket. Se vidare under 2.2.1. 

Under mina praktikperioder vid lärarprogrammet har jag fått tillfälle att undervisa i så kallade 

förberedelseklasser på olika grundskolor. En förberedelseklass är en klass där endast 

nyanlända elever undervisas. I dessa klasser har jag mött intresserade och motiverade elever. 

Jag har också mött lärare som brinner för sitt yrke men som brottas med olika svårigheter 

gällande undervisningen. Under praktikperioderna hade jag endast vid ett fåtal tillfällen 

möjlighet att diskutera dessa svårigheter med lärarna och jag lyckades inte riktigt utröna vad 

det var som var kärnan i svårigheterna. Nu har det gått en tid och efter lite sökande och 

diskuterande med kollegor har jag hittat två delar i lärarnas arbete i förberedelseklass som jag 

vill titta närmare på. Den första gäller de kunskapskrav som eleverna arbetar mot att uppnå 

och den andra gäller lärarnas arbete med bedömning och dokumentation av arbetet på vägen 

mot dessa kunskapskrav. De två delarna har utkristalliserats från två håll. Dels från den 
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litteratur jag läst under lärarutbildningen och dels från mina upplevelser under praktiken. I 

skolans värld finns förordningar som lärare ska förhålla sig till såsom Läroplan och Skollag. 

Grundskolans läroplan (Lgr11) är upplagd så att varje ämne har ett centralt innehåll knutet till 

sig. ”Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen” (Allmänna råd 

för planering och genomförande av undervisningen, 2011, s. 10). Detta innehåll är uppdelat så 

att läraren ser vad eleverna ska undervisas i under varje stadie. Det vill säga att det finns ett 

centralt innehåll för årskurs 1−3, ett centralt innehåll för årskurs 4−6 och ett centralt innehåll 

för årskurs 7−9. Det centrala innehållet bryts sedan ner i kunskapskrav som lärarna utgår från 

vid dokumentation och bedömning. Varje ämne har ett övergripande syfte och enligt 

Kommentarmaterial till svenska som andraspråk (2011) ger syftet ”svar på frågan varför 

svenska språket finns som ämne i skolan” (Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som 

andraspråk, 2011, s. 8).  

En svårighet jag mötte under min senaste praktik i en förberedelseklass med elever i 

årkurserna 7−9 var just att arbeta efter kursplanen. De elever jag mötte var alltifrån nyanlända 

till att de hade studerat ett par år i svensk skola. ”Eleverna som beskrivs […] är alltså ingen 

enhetlig grupp” (Gibbons, 2010, s. 33). Detta skriver Gibbons (2010) i samband med att hon 

presenterar andraspråkseleverna och den variation som alltså finns inom denna kategori. Hon 

lyfter fram de olika anledningarna som kan ligga bakom en flytt till ett nytt land, hur 

elevernas skolbakgrund varierar, hur deras förstaspråksnivå varierar till hur en del är 

nyanlända och andra tillhör ”andra generationens invandrare som inte fått möjlighet att 

utveckla litteracitetens mer komplexa delar” (Gibbons, 2010, s. 33). Alla dessa elever har rätt 

att läsa enligt kursplanen för svenska som andraspråk men de elever som är nyanlända ska 

under sin tid i en s.k. förberedelseklass få ”grundläggande kunskaper i svenska” (Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever, 2008, s. 13). Det centrala innehållet, och därmed 

kunskapskraven, i svenska som andraspråk upplevde jag som högt ställda för dessa elever 

som var nybörjare i svenska. Det blev därmed svårt att knyta undervisningen jag bedrev till 

kursplanen. Ett exempel på detta är det lägsta kunskapskravet (E) när det gäller läsning i 

årskurs 9: 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 

med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk (Lgr11, s. 248). 

Hur skulle jag som lärare kunna presentera detta för en nyanländ elev?  
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Det stora avståndet mellan elevens kunskapsnivå och kunskapskraven resulterade i att jag 

antingen ”hittade på” egna kunskapskrav eller använde de som fanns för lägre årskurser. Mina 

funderingar efter denna praktikperiod kretsade kring hur lärarna hanterar detta, både i sin 

dagliga undervisning, i samtal med elever men också för sig själva. Vad utgår de ifrån då de 

planerar, dokumenterar och bedömer?  

1.1 Syfte 
Studien har två övergripande syften. Det ena är att undersöka mot vilka mål lärarna i 

förberedelseklasserna arbetar med sina elever och det andra är att undersöka vad de utgår 

ifrån i sin bedömning och dokumentation av elevernas språkutveckling.  

Frågeställningar: 

- Vilka mål utgår lärarna från i sin undervisning i förberedelseklassen? 

- Hur arbetar lärarna med bedömning och dokumentation av elevernas språkutveckling? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex avsnitt: Bakgrund, Metod och Material, Resultat, Diskussion av 

resultat och Slutord. I bakgrunden redogör jag för de olika styrdokument och den forskning 

som är aktuell för studien. Metodavsnittet redogör för metoden, presenterar informanterna, 

genomförandet av studien samt redogör för de etiska överväganden som är aktuella för denna 

typ av undersökning. I resultatdelen presenteras informanternas svar, ibland genom både 

tablåer och text och i vissa fall endast genom text. I diskussionen av resultatet kopplas 

resultatet till studiens syfte, frågeställningar och bakgrund. Slutligen sammanfattar jag studien 

och kommenterar möjlig framtida forskning i detta ämne.  
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2 Bakgrund 

Nedan följer en styrdokuments- och forskningsöversikt med anknytning till mina 

frågeställningar. 

2.1 Styrdokument 
Det finns olika förordningar som lärarna ska förhålla sig till i sitt arbete. Dessa är Skollagen, 

Läroplanen, Kommentarmaterial till de olika ämnena och Allmänna råd. Nedan presenteras 

den information från Skollagen, Allmänna råd och Kommentarmaterial till svenska som 

andraspråk som är relevant för denna studie. Föremålet för studien, den undervisningsform 

som benämns som förberedelseklass, nämns enbart i Allmänna råd för undervisning av 

nyanlända (2008). I övriga förordningar, dvs. Skollag, övriga Allmänna råd, 

Kommentarmaterial och Läroplan, vänder sig bestämmelserna till alla elever i skolan.  

2.1.1 Skollagen  
I Skollagen finns en paragraf som kommit att kallas ”portalparagrafen” (Lundahl, 

2014): 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. […] I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen, 

2011, s. 26). 

Detta citat gäller alla elever inom skolan och det gör det relevant för föreliggande studie. 

2.1.2  Allmänna råd 
”Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar 

och föreskrifter, dessa råd berör allt från utvecklingssamtal till planerande av undervisningen.  

Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna 

uppfylls” (Skolverket, 2014a). De Allmänna råden är baserade på skollagen och läroplanen 

och de syftar till att ”främja en enhetlig rättstillämpning” (Allmänna råd för genomförande 

och planerande av undervisningen, 2011, s. 7). 

2.1.2.1 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 
De Allmänna råden för utbildning av nyanlända, i den här studien: elever i förberedelseklass, 

anger att syftet med förberedelseklassen är att eleven ska få grundläggande kunskaper i 

svenska språket och samtidigt ta vara på och utveckla sina ämneskunskaper. Undervisningen 

ska så långt som möjligt omfatta alla ämnen och angående innehållet i den anger Skolverket 
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att ”skolan bör ha fastställt vilket innehåll skolintroduktionen ska ha” (Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever, 2008, s. 10). Vikten av att göra en kartläggning av elevens 

tidigare skolgång tas också upp. Detta är av vikt för att läraren ska kunna bedriva en 

undervisning som bygger på elevens förutsättningar. Man anger att nyanlända elever som 

aldrig har fått möjlighet att gå i skola eller vars skolgång varit sporadisk behöver utveckla sina 

kunskaper på en grundläggande nivå, även om de kanske är tonåringar, och sådana behov 

måste också vägas in vid genomförande av undervisningen. Till slut påpekas att 

bestämmelserna kring den individuella utvecklingsplanen, se vidare under 2.1.2.3, gäller alla 

elever (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008, s. 12−17).  

2.1.2.2 Allmänna råd för planerande och genomförande av undervisningen 
I Skolverkets Allmänna råd för planerande och genomförande av undervisningen (2011)  kan 

man läsa att kursplanen anger vilka ämnesspecifika kunskaper eleven ska ges möjlighet att 

utveckla genom undervisningen. Kursplanen är utgångspunkten vid planeringen av 

undervisningen. En välplanerad undervisning ska utgå från Skollagen, skolförordningar, 

Läroplan och kursplan med tillhörande kunskapskrav. I kapitlet som berör dokumentation 

skriver Skolverket att skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har 

samt fortlöpande informera vårdnadshavarna om elevens kunskapsutveckling. Läraren bör 

också kommunicera sin planering med vårdnadshavare och elever så att de får god insyn i 

vilka mål undervisningen har. Enligt dessa råd är det inte är möjligt att flytta centralt innehåll 

mellan stadier då läroplanen är uppbyggd enligt en progression (Allmänna råd för planering 

och genomförande av undervisningen, 2011, s. 10−14), se vidare under 2.1.3.1. Under 

arbetets gång behöver läraren integrera bedömning i undervisningen. Eleven ska därmed få 

löpande återkoppling på vad hon utvecklat, vad hon behöver utveckla för att nå 

kunskapskraven samt hur undervisningen ska ge henne möjlighet till detta. Slutligen är det 

viktigt att läraren dokumenterar elevernas kunskaper på ett sakligt och tydligt sätt för att 

kunna stödja elevernas fortsatta kunskapsutveckling (Allmänna råd för planering och 

genomförande av undervisningen, 2011, s. 34).                   

2.1.2.3 Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen 
Minst två gånger per läsår ska läraren genomföra ett utvecklingssamtal med eleven och dess 

vårdnadshavare. Informationen i det samtalet ska enligt skollagen ”grunda sig på en 

utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen 
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eller ämnesområden som eleven får undervisning i” (Allmänna råd för utvecklingssamtalet 

och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, 2013, s. 13).  

Informationen i samtalet har både en tillbakablickande och en framåtsyftande roll för att 

stödja elevens fortsatta lärande. Samtalet ska lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter och 

uttrycka vad som kan utvecklas i förhållande till läroplanen. Det är viktigt att presentationen 

av detta sker så att eleven ser målen som realistiska, meningsfulla och att hon förstår vad som 

förväntas av henne för att kunna ta sig till nästa nivå. I de årskurser där eleverna inte får 

betyg, årskurs 1−5, ska skriftliga omdömen ligga till grund för ett av samtalen. I de årskurser 

där eleverna får betyg presenteras detta muntligt (Allmänna råd för utvecklingssamtalet och 

den skriftliga individuella utvecklingsplanen, 2013). 

2.1.3 Kommentarmaterial 
Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som andraspråk är utformat för att ge en 

bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i 

kursplanerna. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över 

årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade (Skolverket, 2014b).  

Kommentarmaterialet till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk syftar till att 

ge en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade (Skolverket, 

2014c). 

2.1.3.1 Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk 
Som tidigare nämndes, under 2.1.2.2, så är läroplanen uppbyggd enligt en progression och det 

är inte möjligt att flytta centralt innehåll mellan årskurser. Detta betyder att ”en del moment 

kan anses avslutade i och med årskurs 1−3, andra kommer till senare under skoltiden” 

(Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk, 2011, s. 13). Ett exempel på en 

del i det centrala innehållet i svenska som andraspråk i årskurs 1−3 som inte återkommer i de 

högre årskurserna är sambandet mellan ljud och bokstav som sedan, i årskurs 4−6, är en del i 

kunskapskravet som berör läsförmåga (Lgr11, 2011, s. 240). Ett annat exempel på detta berör 

undervisningen av språkets struktur. Där syns en tydlig progression genom de olika stadier 

som eleverna passerar. Det centrala innehållet för årskurs 1−3 anger att eleverna t.ex. ska få 

lära sig ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt 

förekommande ord i elevnära texter. När eleverna går i årskurs 4−6 byggs detta på med 

huvudsatser, bisatser och ords böjningsformer och ordklasser. Progressionen mynnar ut i att 

eleverna under årskurserna 7−9 ska få undervisning om meningsbyggnad på svenska i 
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jämförelse med elevens modersmål (Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som 

andraspråk, 2011, s. 16).    

2.1.3.2 Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som 

andraspråk 
Syftet med materialet är att ge lärare stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper 

utifrån kunskapskraven. Det ska ge stöd i att tolka kunskapskraven, underlätta diskussion 

kring bedömning och underlätta kommunikationen med elever och vårdnadshavare i dessa 

frågor (Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk, 2012, 

s. 4). Undervisningen av nyanlända elever berörs inte i materialet. 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning när det gäller tillägnande av ett andraspråk, vikten av 

bedömning och organiserandet av förberedelseklasser. 

2.2.1 Andraspråksinlärning 
”Språket utvecklas […] genom frigörelse av kognitiva resurser genom att delar av färdigheten 

[…] automatiseras” (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 27). Många faktorer är 

inblandade vid inlärning av ett andraspråk, förutom att små delar i språket byggs upp till 

större och mer komplexa delar så utvecklar inläraren en kompetens i hur språket används och 

en så kallad strategisk kompetens, alltså en kunskap om hur hon kan lösa språkliga problem 

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 25). 

I inledningen nämndes kort hur snabbt ordförrådet växer under skoltiden och att det består av 

två delar: bas och utbyggnad. I språkets bas ingår hela fonologin, grundläggande grammatiska 

strukturer och även en ”diskurskompetens för vanligt muntligt förekommande genrer” 

(Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 698). Under utbyggnaden breddas och fördjupas ordförrådet 

och individen utvecklar därmed ett alltmer specialiserat språkbruk (Olofsson & Sjöqvist, 

2013, s. 698). Att bygga upp den färdighet som krävs för att klara vardagliga samtal, det vill 

säga basen i språket, tar minst två år för barn som möter ett nytt språk i skolåldern. När det 

gäller att tillägna sig utbyggnaden, den färdighet som krävs för att klara skolans ämnen, är det 

en utveckling som tar 5−8 år (Viberg, 1993, s. 67). Viberg (1993) har visat att ett stort 

ordförråd är den enskilt viktigaste faktorn för tillägnande av kunskaper i skolans 

ämnesundervisning. ”En vanlig uppskattning är att man behöver ett ordförråd på 

30 000−40 000 ord för att klara av gymnasiets läroböcker eller för att läsa en dagstidning” 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s. 554). Enligt dessa siffror skulle det kunna ta ca 10 år för 
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en inlärare att uppnå en språklig nivå som är tillräcklig för att klara ordinarie undervisning. Så 

ser det inte ut i verkligheten utan det andraspråksinlärarna behöver göra är att utveckla sin bas 

och utbyggnad parallellt, samtidigt som de lär sig ämneskunskaper på det nya språket. 

Under 60-talet genomgick andraspråksforskningen ett paradigmskifte. Detta skedde genom 

flertalet studier (se Flyman Mattson & Håkansson, 2010) som studerade språkets utveckling 

och fokuserade vad inlärarna faktiskt hade lärt sig och inte vilka fel de gjorde. Ur dessa 

studier kom ett intresse för att undersöka utvecklingsstadier för inlärare av andraspråk. De s.k. 

”morfemstudierna” (Flyman Mattson & Håkansson, 2010, s. 14) visade att 

andraspråksutveckling har många likheter med utvecklingen av ett förstaspråk. Det visade sig 

även att de utvecklingsstadier som en inlärare går igenom då de lär sig ett andraspråk var 

desamma oavsett förstaspråk och detta var en viktig upptäckt inom andraspråksforskningen. 

Utifrån detta utarbetade Pienemann (1998) den så kallade Processbarhetsteorin. Modellen är 

en ”implikationell hierarki” (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 15) som bygger på de 

olika stadierna i andraspråksutveckling. Detta betyder att det inte finns någon genväg för att 

uppnå flytande tal utan alla stadier i hierarkin måste passeras och dess grammatiska strukturer 

måste automatiseras till långtidsminnet. Utvecklingen av språket sker successivt på grund av 

arbetsminnets begränsade kapacitet. Då inläraren processat ett stadie lämnas de strukturerna 

för att automatiseras och då frigörs kapacitet för att ta sig an nästa stadie. Det första stadiet i 

hierarkin består av ord som inte bär på någon grammatisk information. I det andra stadiet 

läggs grammatisk information på orden, till exempel genus och numerus för substantiv. På det 

tredje stadiet kan inläraren processa en fras, till exempel: ett gult hus. När inläraren befinner 

sig på det fjärde stadiet kan hon processa grammatisk information över frasgränser men inom 

satsen, till exempel: husen är gula. På det femte och sista stadiet i hierarkin börjar inläraren 

kunna föra grammatisk information över satsgränser, till exempel: Vi kan gå ut sedan om det 

inte regnar (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 13−16; Abrahamsson, 2009, s. 

122−130) 

Flyman Mattsson & Håkansson (2010) redogör i Bedömning av svenska som andraspråk för 

Pienemanns processbarhetsteori. ”Pienemann menar att när ett stadium är processat måste 

nästa följa efter och att inläraren inte kan ta till sig högre stadier förrän de lägre är 

processade” (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 77). Detta citat pekar direkt mot 

undervisningssituationen. En lärare kan alltså, genom att identifiera elevens stadie i denna 

modell, hitta rätt nivå för undervisningen. Det språkliga inflöde som inläraren möter behöver 

ligga precis över inlärarens aktuella nivå för att andraspråksutveckling ska ske. Inlärning sker 



12 
 

då genom att inläraren utöver sin befintliga grammatik använder sig av sammanhanget. Hon 

går då utanför sin befintliga förmåga och gradvis vidgas kompetensen (Lindberg, 2005, s. 46). 

Detta kan medföra en del svårigheter när det gäller muntligt inflöde men i skriftliga uppgifter 

har man som lärare större möjligheter att möta inlärarens aktuella nivå. När det gäller det 

muntliga inflödet är det viktigt att inte förenkla för mycket utan istället berika språket med 

gester eller bilder - detta är viktigt för att hålla motivationen uppe för inläraren. Just 

motivation är en av de starkaste faktorerna för att språkinlärning ska äga rum (Flyman 

Mattsson & Håkansson, 2010). 

2.2.2 Lärande, dokumentation och bedömning 
”För att språk ska utvecklas krävs språk, och även om en del menar med att det räcker med att 

höra språk så är de flesta överens om att man även behöver producera språk för att det ska 

utvecklas” (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 78).  

Det inflöde som inläraren möter behöver vara intressant och begripligt, det vill säga på den 

nivå som ligger just över inlärarens nuvarande nivå. När inläraren möter inflöde som är 

begripligt är nästa steg att delta i meningsfulla aktiviteter som kräver kommunikation så att 

hon får producera språk. Detta framhåller Lindberg (2005) i Språka samman: ”Inlärarens 

aktiva deltagande i olika typer av samtal anses […] av många forskare ha betydelse […] för 

andraspråksutvecklingen” (Lindberg, 2005, s. 47). I dessa samtal producerar inläraren ett så 

kallat utflöde av språket. Då inläraren producerar språk testar hon hypoteser kring ords 

betydelser och även grammatiska strukturer. När inläraren ställt sina hypoteser kring språket 

behöver hon få återkoppling på dem, det vill säga att interaktion är nödvändigt. Genom 

interaktion kan inläraren också få sitt behov av begripligt inflöde tillfredsställt då hon genom 

förhandling kan få sin samtalspartner att modifiera språket (Flyman Mattsson & Håkansson, 

2010, s. 89; Lindberg, 2005, s. 47−57). Psykologen Vygotskyj myntade ”idén om att språk 

uppstår i samspel mellan människor” inom ramen för sociokulturell teori (Flyman Mattsson & 

Håkansson, 2010, s. 82). Han menade att utvecklingen sker i den närmaste utvecklingszonen, 

det vill säga just ovanför den nivå där inläraren klarar sig på egen hand. Detta är något som 

inte bara gäller andraspråksutveckling utan all form av lärande; det som en människa idag kan 

klara med hjälp av andra kan hon i nästa steg klara på egen hand (Flyman Mattsson & 

Håkansson, 2010, s. 78−82).   

Motivation är, som tidigare påpekats, en av de starkaste faktorerna vid språkinlärning. För att 

öka en inlärares motivation är det framgångsrikt att synliggöra lärandeprocessen. I Bedömning 
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av svenska som andraspråk skriver Flyman Mattsson & Håkansson (2010, s. 12) att ”en tydlig 

progression i språkutvecklingen kan öka motivationen (både hos inlärare och hos pedagog)”. 

De har därför utarbetat en analysmodell för språkbedömning som tydliggör för både pedagog 

och inlärare att språket utvecklas. Analysmodellen är baserad på de grammatiska 

utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin men också på automatisering och variation i 

språkbruket. I deras modell ska inlärarens processningsnivå fastställas och detta görs genom 

att läraren identifierar när inläraren börjar använda en struktur från ett visst stadium. Sedan 

görs kvantitativa beräkningar av ordförråd och grammatiska strukturer för att läraren ska 

kunna följa utvecklingen när det gäller automatisering och variation (Flyman Mattsson & 

Håkansson, 2010, s. 19). Denna analysmodell är användbar eftersom ”bedömning kan vara ett 

mycket kraftfullt redskap för elevens kunskapsutveckling” (Holmgren, 2010, s. 167) om dessa 

tre aspekter klargörs för eleven: 1) Det avsedda målet, 2) Bevis på elevens läge i förhållande 

till det målet och 3) Hur eleven ska göra för att krympa avståndet till målet (Holmgren, 2010, 

s. 167). Detta presenterar Holmgren (2010) i antologin Bedömning i och av skolan – praktik, 

principer och politik. Vidare poängterar Holmgren (2010) vikten av att synliggöra att det är en 

lärandeprocess som sker och inte produktion. Holmgren (2010) och Gibbons (2010, s. 36−37) 

framhåller båda vikten av att eleverna utvecklas i sitt lärande genom stöd av de elever som 

redan uppnått dessa förmågor.  

Att arbeta mot att eleven alltmer självständigt äger sitt lärande genom att läraren 

tillhandahåller en ”karta” där han visar för eleven var hon befinner sig, var målet finns och 

hur hon ska ta sig dit är kärnan i metoden ”bedömning för lärande” som är just vad detta 

handlar om. ”Läraren kan ha skapat en ram för kvaliteten med hjälp av nyckelbegrepp” 

(Holmgren, 2010, s. 177) och när eleven tillämpar dessa begrepp konkretiseras innebörden av 

dem för eleven, hon kan upptäcka var hon befinner sig och målet, nästa utvecklingsnivå, 

synliggörs. Lundahl (2014)  framhåller i Bedömning för lärande vikten av att synliggöra 

skolans krav för eleverna. Om eleverna inte har en klar bild över målet får de svårt att ta 

ansvar för sitt lärande. Lärarens uppdrag är därmed, som även Holmgren (2010) säger, att 

tolka läroplanen, kursplanen och kunskapskraven för att kunna tydliggöra målen med 

undervisningen för eleverna. Genom detta stimuleras eleverna i sitt lärande ”när de förstår vad 

de kan lära sig och vad de faktiskt lärt sig” (Lundahl, 2014, s. 159). Genom att använda sig av 

strategierna från Lundahl (2014) stärker läraren elevernas inre motivation då han fokuserar på 

den kompetens eleven besitter och den återkoppling hon får på sin kompetens för att ta sig 
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framåt mot målet. En stark inre motivation främjas alltså av känslan av att man lär sig och det 

är nödvändigt om man ska orka ta ansvar för sitt eget lärande (Lundahl, 2014).  

2.2.3 Förberedelseklass 
Den forskning som presenteras i detta kapitel består till största del av rapporter, bland annat 

från Skolinspektionen, Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet. Detta urval beror på 

en avsaknad av forskning i ämnet. I kapitlet lyfts även den information från Skolverkets 

styrdokument som är relevant i förhållande till den problematik som tas upp i de rapporter 

som presenteras.  

 I en förberedelseklass finner man den elevgrupp som kallas nyanlända. Begreppet nyanländ 

är omdiskuterat: Vem är nyanländ? Hur länge är man nyanländ? I Utbildningsdepartementets 

utredning av de nyanlända elevernas utbildningssituation (2013) konstaterar man att vilka 

barn som betraktas som nyanlända varierar beroende på vilket statligt organ som uttalar sig. 

Skolverkets definition lyder:  

Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i 

grundskolan […] och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls 

behärskar det svenska språket (Allmänna råd för utbildningen av nyanlända elever, 2008, s. 1).     

Skolverket anger vidare i sina Allmänna råd för utbildning av nyanlända (2008) att många 

nyanlända elever har behov av att få undervisning i en grupp där undervisningen kan anpassas 

efter eleverna. En individuell bedömning bör dock alltid göras. Vissa elever har behov av 

denna lösning medan andra direkt kan börja i ordinarie undervisning med individuellt 

anpassat stöd (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008, s. 13). I dagsläget finns 

inget stöd i författningarna för förberedelseklassen utan kommunerna tillämpar 

bestämmelserna om särskild undervisningsgrupp, en sådan grupp är dock till för elever i 

behov av specialpedagogiska insatser och förberedelseklassen ska ses som en introduktion till 

den svenska skolan för nyanlända elever (Utbildningsdepartementet, 2013, s. 6).  

Kommuner organiserar mottagandet av nyanlända på olika sätt. De flesta kommuner 

(Skolinspektionen, 2009, s. 7) placerar de nyanlända i förberedelseklasser medan andra har ett 

centraliserat mottagande och ytterligare andra direkt placerar eleverna i reguljär klass (Att 

främja nyanlända elevers kunskapsutveckling, 2012). Bunar (2010, s. 66) skriver i sin 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan att det finns stora brister i 

forskningen kring de nyanlända, man vet t.ex. inte vilken organisationsform som ger bäst 

grund för den fortsatta skolgången. Dock är det alltså så att förberedelseklassen är den 

vanligaste organisationsformen för undervisning av nyanlända elever i Sverige. Även om det 
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finns brister i forskningen kring de nyanlända eleverna så kan man se olika för- och nackdelar 

med de olika organisationsformerna. I Utbildningsdepartementets senaste rapport (2013) lyfts 

möjligheten till att samla resurser för studiehandledning på modersmålet och möjligheter till 

en anpassad undervisning som fördelar med en förberedelseklass. Riskerna med att placera en 

elev i förberedelseklass har t.ex. visat sig vara en sådan aspekt som att tiden i 

förberedelseklass blir för lång vilket kan resultera i att eleverna inte får den undervisning de 

har rätt till. En annan försvårande omständighet då skolor bedriver undervisning i 

förberedelseklass är inflödet av elever, lärarna har svårt att hålla undervisningstakten uppe 

och det blir svårt att utmana alla elever på deras nivå (Utbildningsdepartementet, 2013).  

”Det verkar som om lärarna alltför ofta får uppdraget att improvisera utbildningen”. Det 

skriver Bunar (2010, s. 66) i sin forskningsöversikt av utbildningen för nyanlända. Han menar 

vidare att frånvaron av tydliga riktlinjer för verksamheten medför att en godtycklighet och en 

subjektivitet kan ses i verksamheten (Bunar, 2010). Enligt Skolverkets Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever (2008, s. 10) bör den enskilda skolan ha fastställt vilket 

innehåll skolintroduktionen (förberedelseklassen) ska ha. Just dessa lokala modeller är enligt 

Bunar (2010) en ”negligerad aspekt av de nyanländas skolsituation” (Bunar, 2010, s. 56). Han 

menar vidare att det är förvånande att det inte finns fler studier som tittat på de nyanländas 

skolintroduktion då detta är grunden för deras skolintegration och framtida lärande. Någon 

som har tittat på detta är Blob (2004). Han menar, precis som Bunar (2010) tar upp i sin 

översikt, att ”frånvaron av tydliga och användbara vägledningar för undervisningen i 

förberedelseklass leder till en viss förvirring om vad som bör göras i dessa klasser” (Blob, 

2004, s. 34). Detta är också något som avspeglas i Skolinspektionens (2009) 

granskningsrapport av de nyanländas utbildning. Granskningen visade att det ”för flertalet 

nyanlända elever inte sker någon individuell planering utan kommuner och skolor har rutiner 

som innebär att alla nyanlända elever får likartad undervisning” (Skolinspektionen, 2009, s. 

19). Skolinspektionen upptäckte en stor variation mellan de granskade kommunerna, både när 

det gäller undervisning och organisation. Skolinspektionen uppmärksammar till exempel en 

problematik kring det löpande intaget av elever. På grund av att elevgrupperna varierar blir 

det mycket repetition och samma saker som tas upp i undervisningen. Lärarna menar därför 

att det är svårt att följa upp elevernas utveckling: ”Även om eleverna gör framsteg 

dokumenteras det enligt lärarna inte så ofta” (Skolinspektionen, 2009, s. 22). I granskningen 

framkommer det även att vissa skolor inte använder sig av kursplanen i svenska som 

andraspråk utan av kursplanen i Sfi (Svenska för invandrare, vuxenutbildning) på grund av att 
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den är en renodlad språkkursplan som därmed startar på en lägre nivå. De skolor som 

använder sig av detta arbetssätt är oftast gymnasieskolor men inspektionen uppmärksammar 

att även ett fall registrerats i grundskolan (Skolinspektionen, 2009, s. 19−20). Angående detta 

menar Blob (2004, s. 33) att om det fanns en policy som angav vad som bör ingå i 

undervisningen skulle detta underlätta allt från att utveckla lämpligt arbetsmaterial till att 

skapa studieplaner.  

I sina slutsatser och rekommendationer klargör Skolinspektionen (2009) att de nyanlända 

eleverna i de granskade kommunerna inte fått en likvärdig utbildning. Man sammanfattar ett 

antal utvecklingsbehov varav ett är särskilt intressant för denna undersökning: ”Liksom inom 

vuxenutbildningen behöver olika instrument och stödmaterial för värdering av elevernas 

kunskaper utvecklas. Kursplanerna behöver ses över och i vissa stycken anpassas till 

nyanlända elevers behov och förutsättningar” (Skolinspektionen, 2009, s. 30). Även Bunar 

(2010, s. 113) berör detta då han lyfter fram att de nyanlända elevernas förutsättningar inte 

kan jämföras med de elever som växt upp i Sverige med föräldrar som talar ett annat 

förstaspråk än svenska. Det är inte så enkelt som att de kunskaper vi har om språkinlärning 

och språkutveckling för barn som har svenska som andraspråk direkt kan appliceras på de 

nyanlända eleverna. Detta är något som också Gibbons (2010, s. 33) riktar uppmärksamhet 

mot då hon presenterar den variation som finns inom benämningen andraspråkselever, vissa är 

andra generationens invandrare som inte fått möjlighet att utveckla litteracitetens mer 

komplexa delar och andra är nyanlända. 

I en utredning från Utbildningsdepartementet (2013) föreslår man att regleringar skapas kring 

förberedelseklassen, bland annat specificerar man att förberedelseklassen ska omfattas av ett 

eget regelverk där syftet med undervisningsformen och ramarna för hur den kan organiseras 

tydligt framgår (Utbildningsdepartementet, 2013, s. 77).   
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3 Metod och material 

Nedan följer en presentation av den metod jag använt mig av, urvalet av informanter och en 

beskrivning av hur data har bearbetats. Jag presenterar även de etiska överväganden som 

gjorts i och med studien samt informanterna. 

3.1 Metod 
Då jag gjort en kvalitativ studie som innehållit intervjuer har jag använt mig av det som Kvale 

(1997) benämner som en kvalitativ forskningsintervju. En sådan intervju är halvstrukturerad 

och ofta uppbyggd kring en intervjuguide med frågeområden snarare än ett formulär för att ge 

intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sig friare (Kvale, 1997, s. 43). Intervjuerna har 

därför mer kommit att likna vanliga samtal, som dock kretsat kring de nämnda 

frågeområdena.  

3.2 Urval och genomförande 
Då olika skolformer har olika läroplaner att förhålla sig till har jag valt att begränsa 

informanterna till en och samma skolform, som arbetar efter samma läroplan. Då jag har 

ämnat undersöka hur de lärare som arbetar i förberedelseklass förhåller sig till läroplanen i 

svenska som andraspråk har jag sökt efter möjligheten att intervjua någon från varje stadie i 

grundskolan för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Genom detta urval blir 

undersökningens resultat mer reliabelt även om den inte syftar till att vara statistiskt 

generaliserbar. För att begränsa urvalet har jag valt att intervjua endast de lärare som arbetar 

heltid i förberedelseklass.  

Intervjufrågorna skickades inte ut på förhand. Då man i en kvalitativ intervjustudie önskar få 

spontana och subjektiva åsikter (Kvale, 1997, s. 180) valde jag att presentera frågorna först i 

samband med intervjun. Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide (se bilaga 1) som 

hade sin utgångspunkt i mina frågeställningar. Intervjuguiden är uppdelad i tre områden: 

bakgrundsfrågor, frågor angående målrelaterat arbete och slutligen frågor kring bedömning 

och dokumentation. Detta gjorde att intervjuerna kunde flyta på mer som samtal än 

utfrågningar och frågorna fungerade mer som ett sätt för mig att veta att vi behandlat de 

områden jag önskade ta upp under intervjuerna. Alla intervjuer har genomförts på 

informanternas arbetsplatser och de har varat 30−50 minuter. 
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3.3 Material 
Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Eftersom mitt syfte är att få med vad 

informanterna säger, och inte hur de säger det, har jag ansett det räcka med en grov 

transkription som gjorts ”i enlighet med skriftspråkskonventionen” (Norrby, 2004, s. 89). Jag 

har sedan sökt efter teman i de olika intervjuerna, detta för att upptäcka samband och mönster 

i de olika informanternas svar. Med den här kategoriseringsmetoden blir det både lättare att 

sortera fakta och slutsatser samt upptäcka variationer och likheter mellan de olika 

intervjupersonernas upplevelser (Kvale, 1997, s. 219). 

3.4 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är viktiga i alla studier men speciellt viktiga i en studie som denna då 

informanterna är så få och så generöst öppnar dörren till sina livsvärldar. 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (1990) fyra allmänna huvudkrav på forskning när det gäller 

att skydda de inblandade personerna. De två första kraven, informationskravet och 

samtyckeskravet, har jag sökt uppfylla genom att jag informerat informanterna om att deras 

deltagande är frivilligt samt om syftet med undersökningen. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, uppfylls genom att alla skolor och informanter är avidentifierade i 

studien. De har alla tilldelats fingerade namn. Gällande det fjärde kravet, nyttjandekravet, 

uppnås det genom att informationen som informanterna lämnat endast kommer att användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6−14).   

Min avsikt med undersökningen är inte att kritisera lärarna utan att undersöka och försöka 

förstå hur lärare som arbetar i förberedelseklasser hanterar avståndet till kunskapskraven och 

följderna som kan komma av detta.  

3.5 Presentation av informanter 
Josefine är utbildad lärare i svenska och SO för grundskolan. Hon har arbetat i 8 år och läste 

till en termin svenska som andraspråk för ett par år sedan. Idag undervisar hon en 

förberedelseklass med 14 elever i årskurs 1−4. 

Elsa har arbetat som lärare i 35 år. Hon har arbetat sig in i yrket och har undervisat i 

förberedelseklass sedan 1991 med ett uppehåll på några år då hon arbetade med mindre 

grupper och studerade specialpedagogik. Idag undervisar hon en förberedelseklass med 15 

elever i årskurs 5−6. 
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Carina är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk för årskurserna 4−9. Hon har 

arbetat i 10 år, den största delen på vuxenutbildningen inom Sfi. Idag undervisar hon en 

förberedelseklass med 19 elever i årskurs 7−9. 

Maria är utbildad lärare i textilslöjd och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som lärare 

i 25 år, och undervisat i båda sina ämnen. Idag undervisar hon en förberedelseklass med 20 

elever i årskurs 7−9.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Det material som redovisas är de delar 

ur intervjuerna som främst besvarar studiens frågeställningar. Dispositionen utgår från 

intervjuguiden och presenteras med hjälp av rubriker som bygger på teman från 

intervjumaterialet.  

4.1 Målrelaterat arbete 
Under den första delen av intervjun kretsade frågorna kring målrelaterat arbete och hur lärarna 

arbetar för att förmedla planeringen och målet med undervisningen till sina elever. Här 

redovisas resultatet för studiens första frågeställning: Vilka mål utgår lärarna från i sin 

undervisning i förberedelseklassen? 

4.1.1 Läroplanens kunskapskrav i svenska som andraspråk  
Tablå 1 visar de intervjuade lärarnas inställning till användandet av kunskapskraven i svenska 

som andraspråk i arbetet med nyanlända elever. 

Tablå 1 Användningen av kunskapskraven i svenska som andraspråk 

Lärare Årskurs Arbetar efter 

kunskapskraven i sva 

Kommentar 

Josefine 1−4 Nej Skapar ”teman” utifrån 

det centrala innehållet 

men sen gör jag egna 

krav.  

Elsa 5−6 Nej Skapar ”teman” utifrån 

det centrala innehållet 

men sen gör jag egna 

krav. 

Carina 7−9 Nej Utgår från kursplanen i 

SFI och skapar egna 

kursmål. 

Maria  7−9 Nej Vi utgår från det 

centrala innehållet 

men sen jobbar vi 

mycket med de 

grundläggande 

strukturerna. 

 

Alla lärarna ger på olika sätt uttryck för att det finns en problematik kring att relatera arbetet 

till kunskapskraven för respektive stadie i svenska som andraspråk. Deras olika sätt att se på 

detta varierar efter vilken årskurs de arbetar i och efter vad de anser att eleverna ska få genom 
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undervisning i förberedelseklassen. Två av informanterna (Carina och Elsa) säger uttryckligen 

att de använder sig av kunskapskrav från olika stadie i svenska som andraspråk i arbetet med 

eleverna. En av lärarna (Maria) berör detta indirekt genom att hon pratar om arbetet med den 

grundläggande strukturen i språket. 

Josefine: Jag utgår från kunskapskraven och det centrala innehållet och kollar vad vi ska 

jobba med. Men det som är svårt med de här eleverna är att de är ju inte på väg att uppfylla de 

här kunskapskraven. Det är ganska långt kvar för de flesta. Jag har gjort planeringarna så men 

samtidigt så har jag en planering för varje elev också. Då planerar jag mer exakt: ”Han 

behöver jobba med bokstavsljuden”. Då är det inte alls relaterat till det centrala innehållet 

utan till vilka språkliga behov de har. Jag tror att man tänker att man använder det centrala 

innehållet och kunskapskraven till att ta ut ett ämnesområde. Sen blir det absolut inte 

detaljerat vilka kunskapskrav som arbetas med för de är så pass långt bort. 

Elsa: Vi arbetar i teman efter ett ordförrådsmaterial som vi köpt in till skolan. Jag söker då 

lämpligt innehåll från det centrala innehållet i svenska som andraspråk som passar in i det 

aktuella temat. Jag plockar lite här och där i kunskapskraven. Även från årskurs 1−3 eftersom 

de måste ju öva på bokstavsljuden, stavning och allt det där. Jag plockar ihop de delar från det 

centrala innehållet som passar. I och med att materialet jag har är så pass bra så tycker jag att 

det är heltäckande. Jag bygger ut det så att vi kan skriva texter runt det. Jag anser att det är i 

förberedelseklassen som de ska lära sig sina basord. Så att de har dem med sig.  

Carina: Vi arbetar med centralt innehåll och kunskapskrav från olika stadier i svenska som 

andraspråk. Just nu i den här klassen har jag många som inte gått i skolan alls och då gäller 

det att ta det från början verkligen. Ljuden, stavelserna, orden… Det finns ju inga betygskrav 

för föreberedelseklass och det kan jag faktiskt sakna. Att det ändå finns något ”det här är 

rimligt att uppnå efter sitt år i förberedelseklass”. Så jag utgår mer från kursplanerna för SFI 

om jag ska vara ärlig. Jag tycker att de känns mer relevanta i det här sammanhanget. För de 

kursmålen [i svenska som andraspråk] 
1
ligger här uppe, kommer man och är ny i svenska 

språket då ligger man här nere, det är mil kvar dit för de här eleverna. 

Maria: Vi arbetar utifrån det innehåll som ligger i kursplanen för svenska som andraspråk för 

åk 7−9. Sen så tittar ju vi bara på vissa delar av det. Det är ju ändå det vi måste sträva mot… 

det är ju de ämnesområdena… Men vi tittar ju mer på den grundläggande strukturen och att 

skaffa sig ett grundläggande ordförråd. Men det går inte riktigt att använda sig av det centrala 

                                                      
1
 Hakparentesen är ett förtydligande från mig.  
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innehåll som hör till årskurs 9 fullt ut. Det borde finnas ett helt målpaket för förberedelseklass 

undervisning i just svenska. Jag tycker att det är ganska konstigt att det inte finns den typen 

utav olika nivåer som det finns i vuxenundervisningen att gå efter även i grundskolan.   

4.1.2 Att planera arbetet i förberedelseklasser 
Alla lärarna säger att de använder sig av gemensamma teman vid arbetet i klasserna. Alla 

nämner också vikten av att individanpassa uppgifterna. En av lärarna (Maria) nämner 

problematiken med att hitta schemapositioner där så många som möjligt av eleverna är i 

klassrummet. En annan (Carina) tar upp att hon, vid planeringen av ett område, lägger upp 

övningarna efter hur mycket skolbakgrund eleven har. Tre av lärarna (Josefine, Maria och 

Carina) säger att planeringen ofta startar i läroplanen men att de sedan frångår det centrala 

innehållet då de arbetar med den rent språkliga utvecklingen för eleverna. Elsa, som 

undervisar i årskurs 5−6, använder sig även av centralt innehåll från årskurs 1−3 då hon 

planerar sina teman. 

Josefine: Jag använder mig av det centrala innehållet för att bygga ett tema som alla i klassen 

arbetar med. Mitt mål är att vi ska arbeta med att alltid ha ett gemensamt centrum som vi alla 

riktar uppmärksamheten och arbetet mot. Eleverna ska få individuella uppgifter men mot 

samma mål. För att skapa de individuella uppgifterna behöver jag bryta ner kursplanen till 

något mer konkret. Då frångår man ju det centrala [innehållet] och kommer själv på vad 

eleverna behöver mer specifikt [språkligt]. Där kommer vår professionalitet som lärare 

kommer in. Det står ju inte alls särskilt konkret [i läroplanen]. Varje elev måste ha nästan en 

Individuell utvecklingsplan där det står till exempel vilka ljud de inte kan än. Jag tror 

verkligen på gemensam undervisning. Men att ändå kunna planera då så att det passar allas 

behov.  

Elsa: Det material jag använder är uppbyggt kring teman och utifrån de temana gör jag 

arbetsområden. Jag gör en pedagogisk planering som vi sen arbetar efter. Jag väljer 

kunskapskrav även från årskurs 1−3 för att täcka in de olika delarna i elevernas 

språkutveckling. Sen lägger jag till exempel in som mål att de ska lära sig de nya orden som 

är med i temat eller att de ska kunna skriva en text med orden från temat. Det tycker jag 

fungerar väldigt bra. Eleverna arbetar ofta två och två och vi skriver mycket gemensamt på 

tavlan. Så jag utgår från samma planering med alla elever men sen behöver vissa mer stöd än 

andra och kanske olika mycket tid med olika övningar. 



23 
 

Carina: När jag planerar tänker jag först ”studieväg” som de har på Sfi, dvs.: Hur mycket 

skolbakgrund har eleven? Hur mycket kan de ämnesmässigt? Jag verkligen tänker och tänker 

jättemycket vad som blir bäst för just de här eleverna. Hur långt har de kommit med 

svenskan? Ibland arbetar vi gemensamt med samma ämnesområden och ibland arbetar de 

individuellt med till exempel vokaler eller andra specifika saker som verkligen blir 

individanpassade. Det gäller att hitta ett tema och sen tänka vilka kan göra det här och hur ska 

vi lägga upp och hur kan vi anpassa för de här eleverna. Jag har en kille som inte kan läsa 

riktigt än. Han måste få lyssna på grejer istället. Hur får vi med honom i temat? När det är 

olika nivåer så är det viktigt att kunna ha gemensamma teman. Angående mål för temat så 

sätter jag upp rimliga kursmål för eleverna, eftersom kraven är ganska luddiga annars…  

Maria: Jag gör först en planering över vilka schemapositioner som det här arbetsområdet ska 

ligga på utifrån vilka elever jag vill nå. Antingen så gör jag två olika arbetsområden eller två 

olika nivåer. Och sen så börjar jag titta individuellt ifall man behöver anpassa lite efter olika 

individer. Vi arbetar till exempel med grammatik och texttyper. Det är ju två saker som finns 

med i det centrala innehållet för ”deras” årskurs men vi får ju bryta ner väldigt mycket såklart. 

Så ja, det blir så att vi utgår från läroplanen vid planeringen men sen… Arbetar vi på den 

nivån som passar våra elever. 

4.1.3 Att förmedla planeringen, och målet med den, till eleverna 
Tablå 2 Arbetet med att förmedla planeringen till eleverna 

Lärare Presenterar du 

planeringen för 

eleverna? 

Kommentarer 

Josefine Under utveckling Mer fokus på att arbeta in ett sätt att 

jobba. 

Elsa Ja När vi börjar med något nytt berättar 

jag och studiehandledarna vad målet är. 

Eleverna behöver få en förståelse för 

arbetssättet. 

Carina Ja  De elever som har skolbakgrund visar 

jag planeringen och pratar om den. För 

de andra är det bättre att de får uppleva 

arbetssättet. 

Maria Ja Det är svårt att veta om de förstår vad 

vi pratar om. Vi lägger mycket energi 

på att arbeta in arbetsmetoder hos 

eleverna. 
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I samband med diskussionerna kring planering och hur lärarna förmedlar den till sina elever 

tog alla lärarna upp ordet ”arbetssätt”. De nämnde att svårigheterna med att förmedla 

planeringen ligger i att det är för abstrakt, att eleverna får större förståelse för planeringen och 

målen om de kan relatera till något konkret. Maria, Carina och Elsa poängterade detta som en 

av de viktigaste erfarenheterna från förberedelseklass, att de får möjlighet att lära sig hur man 

studerar i svensk skola. En av lärarna, Carina, lyfte också skillnaden mellan elever som har 

skolbakgrund och de som inte har det. Detta säger hon blir tydligt just när det gäller hur man 

kan prata om abstrakta saker, såsom mål och vägen dit. Maria påpekade hur stor skillnad det 

kan vara om man som lärare träffar en elev lite oftare än de andra. Det kan resultera i att 

eleven har mycket större insikt i var hon befinner sig och vad som är hennes nästa mål. 

Josefine: Nej mina elever vet nog inte riktigt vad målet är, förutom att lära sig svenska. 

Hittills har jag bara arbetat så att jag delar ut som en lista som de arbetar efter [när det är eget 

arbete]. Där kan det till exempel stå: Arbeta med det ljudet i det dataprogrammet. Just nu 

lägger jag mer fokus på att arbeta in ett sätt att jobba, att inte bara arbeta i böckerna till 

exempel. Men förändring tar tid och sakta men säkert tar vi oss mot det där gemensamma 

centrumet jag pratade om. Och då tänker jag att det är lättare att prata om planen och även 

målen med eleverna, genom studiehandledaren. 

Elsa: Innan vi börjar ett nytt tema talar jag om för dem vad som är målet. Till exempel kan 

det vara 60 nya ord, skriva meningar med orden, kunna placera orden vid de bilder som hör 

till osv. Men också det här att de då vet att jag kommer att titta på hur de skriver, handstilen, 

hur de skriver meningar. I det här läget använder jag ofta studiehandledarna till hjälp för att 

förklara. I planeringen har jag också angett vad vi ska göra varje lektion när vi arbetar med 

temat, så de vet precis. De vet att slutprodukten är ett häfte och att det kommer bli ett ordtest i 

slutet. De ska få växa in i det här tänker jag så att de får en förståelse för arbetssättet. Snart 

tänker jag att jag ska dela ut planeringen så att de har den. Det här är också en viktig del för 

eleverna i förberedelseklass, att de lär sig hur skolan fungerar. 

Carina: Jag brukar alltid berätta för studiehandledarna vad vi ska arbeta med under 

kommande period så att de har koll och kan föra vidare. Det beror också lite på vilken elev det 

handlar om. Det är jätteviktigt men på något vis… Jag har försökt ibland att säga ”det här ska 

vi göra”. Men... Det måste bli mer konkret. Jag arbetar mer så att jag frågar. ”Kommer ni ihåg 

det här, som vi skrev om länder? Nu ska vi göra ungefär så fast om djur”. Att de får göra olika 

arbeten och uppleva arbetssättet. Men att börja förklara att du ska få kunskaper om det här och 

det här. Min bild är att när det gäller de elever som har kort skolbakgrund är det för abstrakt. 
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Men visst de elever som har mer skolbakgrund. Där blir det ju mer att man pratar och visar 

planeringen. På något vis så måste man ge dem så mycket struktur det går. Jag känner att den 

här typen av aktiviteter nästan är det viktigaste lärdomen från förberedelseklassen. Att hur 

studerar man? Ansvaret. Att lära sig arbetssättet.  

Maria: Vi börjar ett område med att presentera vad vi ska jobba med, vad det kommer handla 

om. Till exempel när vi skulle arbeta med beskrivande text, då pratade vi mycket i början om 

varför de behöver lära sig det osv. Så berättar vi, och har vi studiehandledaren där så kan ju de 

översätta också. Och så börjar vi varje lektion med att skriva upp, i punktform, på tavlan vad 

vi ska göra under just den lektionen. Men att veta om de förstår vad som är målet är svårt att 

veta. Nu senast arbetade vi efter malltexter som sjuorna på den här skolan skrivit och då blev 

det ju tydligt för eleverna vad som skulle ingå och så. Men om det ändå går fram hos alla att 

detta är målet, det vet jag inte. Några elever i klassen har jag rätt så mycket ”egentid” med 

och hos dem märker jag att de har bättre koll på målet. Vi hinner sitta ner och prata mera helt 

enkelt. Vi lägger mycket energi på att arbeta in arbetsmetoder hos eleverna så att de klarar av 

att arbeta i klass sen.  
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4.2 Dokumentation och bedömning: underlag för att 

synliggöra lärande 
Under denna del av intervjun samtalade vi om frågor gällande dokumentation av elevernas 

språkutveckling och även hur lärarna arbetar för att synliggöra elevernas lärande. Här 

redovisas därmed resultatet för studiens andra frågeställning: Hur arbetar lärarna med 

bedömning och dokumentation av elevernas språkutveckling? 

4.2.1 Svårigheter i dokumentations- och bedömningsarbetet 
Tablå 3 Svårigheter i arbetet med bedömning och dokumentation 

Lärare Dokumentation av 

elevernas 

språkutveckling 

Dokumentationen 

utgår från 

Kommentarer 

Josefine Ja Egna mål som jag 

själv satt upp för 

eleverna. 

Det går ju inte att utgå 

från kunskapskraven 

då jag skriver 

omdömen. 

Elsa Ja Det centrala 

innehållet jag valt att 

knyta till temat.  

Sen lägger jag till 

något om 

språkutvecklingen, 

enligt något system 

som jag själv kommit 

på. 

Carina Ja Egna kursmål jag 

satt upp för eleverna, 

dessa liknar 

kursplanen för Sfi. 

Det är vid 

bedömningen det blir 

riktigt svårt eftersom 

den bedömning jag 

gör inte finns i Lgr11. 

Maria Nej - Vårt 

dokumentationssystem 

är strikt. Vi ska 

”kryssa i” när eleverna 

uppnått 

kunskapskravet. Och 

det har de inte gjort.   

 

Det gemensamma för alla lärare är att de uttrycker svårigheter i och med bedömnings- och 

dokumentationsarbetet. Framförallt när det gäller avsaknaden av kunskapskrav. Maria nämner 

att i hennes kommun är dokumentationsprogrammet mycket strikt och att det inte passar 

arbetet i förberedelseklassen. De andra tre nämner inte något om dokumentationssystem, de 

skriver istället omdömen utifrån de mål som är aktuella för deras elever. Dessa mål är 

hämtade från kursplanen i svenska som andraspråk i olika årskurser i grundskolan och från 

Sfi. 
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Josefine: Man måste hela tiden dokumentera för att ha koll. Den individuella 

utvecklinsplanen behöver vara levande, där sätter jag upp konkreta mål som man kan checka 

av allteftersom. Och det blir ju en hjälp sen när jag ska skriva omdömen. För ”normalt sett” 

när man skriver omdömen utgår man ju från kunskapskraven men det kan jag ju inte göra här. 

Så då har jag de här konkreta målen att utgå ifrån istället. Så då skriver jag in en ”bedömning” 

utifrån dem.   

Elsa: Ja jag skriver in på datorn, första gången skriver jag in lite om skolbakgrund och så 

också för att få ner startläget. Sen fyller man på där. De teman där vi arbetat efter en tydlig 

planering skriver jag i hur de lyckats i förhållande till de kunskapskrav jag valt. Det kan till 

exempel handla om hur de har lyckats med t.ex. att skriva meningar, stor bokstav, mellanrum, 

punkt osv. Och sen också hur de utvecklar språket överhuvudtaget. Försöker jag dokumentera. 

Ja… Och här går jag efter något sätt som jag själv kommit på. Men det är ju viktigt att 

dokumentera ”här är vi nu” för att sen se att språkutvecklingen rör sig framåt. Till exempel 

om de kan presentera sig.  

Carina: Jag som jobbat på Sfi i många år kan verkligen tycka att det saknas riktlinjer här. 

Visst man ska ju förbereda dem för skolan och bygga ett relevant språk men… Ja, som sagt så 

sätter jag ju upp egna kursmål för dem och de målen är nära kopplade till kursplanen för Sfi. 

För annars… Ja de sliter som djur och gör enorma framsteg och det syns inte någonstans för 

det finns ingen radar som täcker in ”här nere”. Det är sedan de individuella kursmålen som jag 

satte upp som jag dokumenterar och bedömer dem utifrån. Men vid bedömningen blir det 

konstigt. För den bedömning jag gör ”finns inte” i Lgr11. Jag är totalt emot att sätta betyg i 

svenska som andraspråk på de här eleverna. Rektorerna menar att underkänt, för det är ju det 

eleverna i förberedelseklass får, bara betyder att de inte nått upp. Det är flera mil kvar för de 

här eleverna till att få ett E i svenska som andraspråk. 

 Maria: Vi jobbar inte med dokumentation på det sättet som jag är van vid från tidigare 

skolor. När jag började här fanns ingen struktur för detta och det finns fortfarande inte. I vår 

kommun använder vi oss av ett strikt dokumentationssystem där vi kryssar i om eleven 

uppfyllt kunskapskraven, att hon är på väg att uppfylla eller att hon inte uppnått kravet. Vad 

ska vi kryssa i? Ingenting? Eftersom våra elever går i årskurser där de får betyg ska vi inte 

behöva skriva omdömen men det måste vi ju. Hur ska vi annars dokumentera våra elevers 

framsteg när vi inte kan kryssa i att de ens är på väg att uppfylla kunskapskraven? Nej det är 

väldigt svårt. Man skulle behöva något mer ”nedbrutet” att gå efter.  
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4.2.2 Att synliggöra elevernas framsteg  
Tablå 4 Arbetet med att göra elevernas framsteg synliga: hur lärarna gör idag och hur de tänker om framtiden 

Lärare Idag I framtiden 

Josefine Den här checklistan är en 

första del i mitt arbete med 

detta, att de iallafall kan se 

att det händer någonting. 

Ett nationellt system vore 

bra, både att jobba efter och 

för eleverna, där de kan se att 

de rör sig framåt. 

Elsa Jag visar dem: ”Såhär skrev 

du då och såhär skriver du 

nu.” De upptäcker också att 

de gjort framsteg när de varit 

på lektion i sina stora klasser. 

Snart ska jag dela ut mina 

planeringar till 

studiehandledarna, då kan de 

prata mer med eleverna om 

vad kraven innebär. 

Carina Idag sker det genom samtal. 

Man frågar dem: ”Kommer 

du ihåg?” ”Titta här vad du 

kan nu.” 

Vi ska skapa en trappa som 

utgår från de olika 

språknivåerna, där ska 

eleverna kunna se var de 

befinner sig i utvecklingen 

och vad som är nästa steg. 

Maria Vi saknar strukturer för det 

här. Det finns inget utrymme 

för samtal med eleverna i det 

dagliga. De elever jag hinner 

prata med, de har mycket 

bättre insikt i vart de ska. 

Jag skulle vilja ha något 

”schema” för läs- och 

talutveckling, något som är 

nedbrutet i små delar. 

 

Alla lärare arbetar olika med att synliggöra elevernas lärande och de har även olika visioner 

om hur de skulle vilja ha det. Gemensamma nämnare är att de alla poängterar vikten av 

samtalet med eleven samt att de alla eftersträvar något tydligare att arbeta efter. 

Josefine: För att kunna tydligt visa eleverna hur de rör sig framåt mot ett mål vore det bra att 

ha något nationellt system att jobba efter. Jag är van att arbeta med portfolio från tidigare 

skolor och tänker att den här checklistan i alla fall är ett försök att närma mig det med de här 

eleverna. Då kan de via checklistan se att det händer någonting.  

Elsa: Jag försöker ju hela tiden visa dem ”du ser här” såhär var det då och såhär är det nu. 

”Såhär skrev du då” och så här skriver du nu. Jag försöker visa på exempel på deras 

utveckling. Jag visar att såhär skriver du nu och såhär skrev du förr. Titta vad du har lärt dig. 

Och då hoppas jag att de ser att de kommit någon vart. Ja också genom utvecklingssamtalen 

får de också syn på att de lärt sig. Något som är svårt är att förmedla vad som är kvalitet, att 

det inte bara är att skriva mycket som är bra. Men när studiehandledarna får min planering 

kan ju de också prata om kraven med eleverna och det är bra, så att eleverna vet vad kvalitet 
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är. Sen känner de också att de utvecklats då de kommer ut och deltar i undervisning med sina 

stora klasser. Det märker man på dem när de kommer tillbaka efter en sådan lektion. 

Carina: Oftast så sker det genom samtal. Man samtalar med dem i det vardagliga. Kommer 

du ihåg? Kommer du ihåg hur det var i augusti när du började? Nu kan du det här och du har 

tagit dig hit, nu är det dags för dig att låna en lättläst bok på biblioteket! Jag tänker att jag ska 

skapa en trappa eller något liknande som utgår från de olika språknivåerna jag pratat om. En 

trappa som jag tänker ska hänga i klassrummet, så att det blir tydligare för eleverna. Då kan 

de se där, att ”okej, jag befinner mig på steg 1, nästa steg för mig är….”. 

Maria: Vi saknar strukturer för det här. Både dokumentationen och den typen av uppföljning 

som kan komma utav dokumentation. Där man sitter ner tillsammans med eleven och ser 

framåt tillsammans. Vissa elever har jag en del sådan tid med och jag märker att de vet vart de 

ska. Vi måste försöka hitta möjlighet att samtala med dem och även få möjlighet till att se om 

de har förstått vad vi menar. Vi skulle behöva ha en struktur som gör att vi faktiskt är säkra på 

att eleverna har förstått vad vi gör och varför. Och sen så ha möjlighet till väldigt regelbunden 

uppföljning och samtal med eleven. När jag jobbade på mellanstadiet att hade vi något 

läsutvecklingsschema, något liknande skulle man vilja ha. Både för läsutveckling och 

talutveckling. Det var väldigt nedbrutet.  
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4.2.3 Svårigheter vid utvecklingssamtalen 
Detta tema utkristalliserades under intervjuerna och svårigheterna vid utvecklingssamtalen 

berör både mål, bedömning och dokumentation. I och med detta är denna punkt en blandning 

av mina två frågeställningar. Jag har därför valt att placera den sist i detta kapitel.  

Tablå 5 Konkreta svårigheter under utvecklingssamtalen 

Lärare Svårighet 1 Svårighet 2 Kommentarer 

Josefine Avståndet till 

kunskapskraven i 

sva. 

- Jag försöker bygga 

upp ett 

”portfoliomaterial” 

nu där vi kan föra in 

elevernas 

språkutveckling. 

Elsa Då jag utgått från 

det centrala 

innehållet när jag 

skrivit omdömena 

blir det svårt att 

förmedla till elever 

och vårdnadshavare.  

Det svåra är att visa vad 

elevens nästa steg är, 

språkmässigt. 

Jag förklarar mycket 

och länge hur kraven 

är uppbyggda, men 

det är svårt. 

Carina Avståndet till 

kunskapskraven i 

sva. 

Det avståndet gör att jag 

inte ens nämner dem. 

Jag utgår från de 

kursmål jag satt upp 

och sen pratar vi om 

vad som är nästa 

steg. 

Maria Avståndet till 

kunskapskraven i 

sva och därmed 

svårigheten att 

skriva omdömen. 

Det strikta 

dokumentationssystemet  

Det här med att 

skriva omdömen 

känns jättejobbigt nu 

inför samtalen. Hur 

ska vi uttrycka oss? 

 

Alla lärare poängterar avståndet till kunskapskraven i svenska som andraspråk som ett 

problem vid samtalet med vårdnadshavare och föräldrar. De hanterar dock detta på olika sätt. 

Carina väljer att inte ens prata om dem och Elsa försöker ändå och nämner att det krävs en hel 

del förklaringar från hennes sida för att beskriva vad de innebär. Maria tar upp att hennes 

elevers verklighet krockar med de riktlinjer som finns, de ska ”bara kryssa i” kunskapskraven 

när eleven uppnått dem och inte skriva omdömen enligt riktlinjerna från kommunen. Men hon 

menar att nu måste de ju ändå skriva omdömen eftersom eleverna inte nått upp till kraven och 

vad ska de då utgå ifrån? 

Josefine: Jag tänker mig att man i samtalet har med kraven för svenska som andraspråk, men 

att man diskuterar elevens utveckling utifrån checklistan. Jag skulle helst inte vilja prata för 
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mycket om målen för svenska som andraspråk, eftersom de är på så hög nivå och 

övergripande, men jag kommer nog att ha den med och nämna dessa först för att sedan gå mer 

in på elevens "portfolio".  

Elsa: På utvecklingssamtalen visar jag de omdömen jag skrivit utifrån de kunskapskrav vi 

arbetat med. Jag tycker att det är svårt att förmedla till föräldrar och elever vad det är jag 

skrivit och vad elevens nästa steg är. Det krävs mycket förklaringar från min sida för att få 

fram hur det är upplagt. Men jag har återkommande samtal med eleverna där vi går igenom 

allt som eleven kan och vad som eleven behöver kunna för att komma till nästa nivå. 

Carina: Jag sätter ju upp individuella kursmål för eleverna och de utgår jag ifrån på 

utvecklingssamtalet. Jag tänker, vad är rimligt att den här eleven kan efter den här terminen. 

Och då utgår jag från Sfi-nivåerna eftersom det inte finns några kunskapskrav för 

förberedelseklass. Jag pratar inte ens om kunskapskraven i svenska som andraspråk. För de är 

för långt bort. Det är inte intressant nu för eleven och dess vårdnadshavare. Utan det är mer 

relevant om han/hon kan presentera sig, bokstäverna… Det är där vi är och det är det vi måste 

prata om tycker jag. Jag pratar alltså om hur långt eleven kommit i svenskan. Vad är nästa 

steg? Och sen så pratar vi om vad eleven kan lära sig under de kommande månaderna.  

Maria: Den här skolan använder ett strikt dokumentationssystem och det känns jättejobbigt 

nu inför utvecklingssamtalen. Hur ska vi uttrycka oss i den här allmänna rutan där vi skriver 

omdömena? Den skulle ju inte behöva skrivas i [eftersom eleverna går i en årskurs där de får 

betyg] men det måste vi ju för att ha något att prata om på samtalet. Jag brukar försöka vara 

tydlig med att eleven ännu har en bra bit kvar innan den når målen för svenska som 

andraspråk, men också att det är naturligt.... Jag brukar fokusera på närliggande mål i svenska 

som andraspråk.    
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5 Diskussion av resultat 

Nedan tolkas resultatet i relation till styrdokumenten och tidigare forskning. Dispositionen 

utgår från studiens frågeställningar. 

5.1 Målrelaterat arbete i förberedelseklass 
Resultatet visar att samtidigt som lärarna agerar för sina elevers bästa genom att försöka 

bedriva undervisning på en lämplig nivå agerar de emot styrdokumenten. Detta sker då de 

sätter upp egna mål för sina elever med hjälp av centralt innehåll från andra stadier samt då de 

inte informerar elever och föräldrar vilka mål utbildningen har.  

Samtliga intervjuade bekräftar att det är de själva som bestämmer vad som ska ingå i 

undervisningen och att de inte arbetar efter den kursplan som finns för elever som läser 

svenska som andraspråk. Alla informanter anger att de utgår från kursplanen för att hitta 

övergripande teman men att de sedan, i arbetet, inte bedömer elevernas arbete i relation till 

kunskapskraven i svenska som andraspråk. Lärarna anger till exempel att de ”plockar det som 

passar” från olika stadier eller att de gör egna kursmål eftersom att ”det är mil kvar för de 

här eleverna” att nå kunskapskraven i svenska som andraspråk. Enligt informanterna i studien 

anpassar de sin undervisning med hänsyn till elevernas behov och genom detta främjar de sina 

elevers utveckling, enligt 4 § i Skollagen (2011). En av informanterna som undervisar i 

årskurserna 7−9 uttrycker detta genom: ”då eleverna är nyanlända gäller det att ta det från 

början verkligen, ljuden, stavelserna, orden…”. De kunskapskrav som involverar detta 

återfinns under det centrala innehållet för årskurs 1−3. För att kunna ge sina elever den 

undervisning de behöver i sin språkutveckling anpassar de undervisningen efter elevernas 

språkliga nivå. Att hitta rätt nivå för undervisningen är alltså det som både Flyman Mattson & 

Håkansson (2010) tillsammans med de intervjuade lärarna framhåller som det viktigaste för 

inlärarna. Då de olika stadierna i språkutveckling implicerar varandra (Flyman Mattson & 

Håkansson, 2010) är det t.ex. inte möjligt att börja arbeta med det centrala innehåll som rör 

språkets struktur för årskurs 7−9 i undervisningen med de nyanlända eleverna. Lärarna 

plockar innehåll från andra stadier eller skapar egna kursmål för sina elever. När de resonerar 

kring de mål de väljer ut till sina elever liknar inte dessa kursplanen i svenska som 

andraspråk. Deras resonemang handlar istället om språkutveckling och genom detta berör de 

det som även Bunar (2010) tar upp som en svårighet, nämligen den problematik som uppstår 

då lärarna ska jämföra de nyanlända elevernas språkkunskaper med kursplanen i svenska som 

andraspråk. Detta har även uppmärksammats av Skolinspektionen (2009, s. 30) som skriver 
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att kursplanerna ”behöver ses över och i vissa stycken anpassas till nyanlända elevers behov”. 

I diskussionen kring dessa förutsättningar nämner en av informanterna, precis som 

Skolinspektionen (2009) hittat exempel på, att hon utgår mer från kursplanerna i SFI då ”de 

känns mer relevanta i sammanhanget”. Den subjektivitet i och variation mellan 

undervisningen i förberedelseklasser som Blob (2004), Bunar (2010), Skolinspektionen 

(2009) och Utbildningsdepartementet (2013) sett i sina studier framträder alltså även i denna 

studie.  

Vikten av att lärare relaterar undervisningen till läroplanen framhålls genomgående i 

Skolverkets förordningar. Men Skolverkets styrdokument står i konflikt med varandra i detta 

sammanhang. Dels anger man i Allmänna råd för planering och genomförande av 

undervisning (2011) samt i Kommentarmaterial till kursplanen (2011) att undervisningen 

måste utgå från kursplanen med tillhörande kunskapskrav och att centralt innehåll inte får 

flyttas mellan olika stadier. Samtidigt anger man i Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

(2008) att hänsyn måste tas till att nyanlända elever kan ha varierande skolgång och att 

grundläggande kunskaper kan behövas trots att de är tonåringar. Den här konflikten blir synlig 

i denna studie då vi sett hur lärarnas undervisning av de nyanlända eleverna anpassas enligt 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända (2008) för att stimulera elevernas lärande samtidigt 

som deras agerande går emot Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning 

(2011) och Kommentarmaterial till kursplanen (2011). 

I diskussionen kring mål och förmedlande av dessa mål till eleverna lyfter alla lärarna fram 

svårigheter. Samtliga lärare anser att kursmålen i svenska som andraspråk är för högt ställda 

för de nyanlända eleverna och det resulterar i vissa fall i att varken elever eller föräldrar 

informeras om kursmålen. I andra fall väljer lärarna ut de mål som ligger närmast elevens 

kunskapsläge eller så arbetar de med att presentera de kursmål som lärarna själva skapat. 

Svårigheterna som lärarna lyfter beror på alltifrån elevernas varierande skolbakgrund, och 

därmed svårigheter att ta till sig något så abstrakt som ett undervisningsmål, till att skapa tid 

och hitta strukturer för den här typen av aktiviteter. Enligt Skolverket ska skolan klargöra för 

elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, men de svårigheter som lärarna möter 

gällande de högt ställda kunskapskraven i svenska som andraspråk syns alltså även här. Jag 

har tidigare (se 2.2.2) skrivit om vikten av att synliggöra elevernas väg mot målet och därmed 

deras lärandeprocess; för en vidare diskussion om detta och den problematik som bristen av 

mål för med sig, se kapitel 5.2. När det gäller målrelaterat arbete i förberedelseklassen är den 

genomgående svårigheten för lärarna avsaknaden av riktlinjer för arbetet. Blob (2004) och 
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Bunar (2010) skriver att frånvaron av dessa leder till en viss förvirring om vad som egentligen 

ska göras i de här klasserna. Inom detta område uttrycker lärarna i den här undersökningen en 

önskan om ”ett målpaket för förberedelseklass”, ”betygskrav för förberedelseklass”, och 

”rimliga kursmål för eleverna”. I Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

(2008), se 2.1.1.1, kan man läsa att skolan bör ha angett vad innehållet i skolintroduktionen 

ska vara. Detta är inget som kommer upp under våra samtal utan lärarnas verklighet stämmer 

överens med det Bunar (2010) skriver, att det är lärarna själva som får uppdraget att 

improvisera utbildningen.  

Under 4 § i Skollagen anges att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. I Läroplanen 

för grundskolans första kapitel står det att utbildningen ”ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11, 

s. 8). Skolans styrdokument är dock, enligt diskussionen ovan, inte ”anpassade för att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar” (Skollagen, 4 §). Lärarna har, enligt 

undersökningen, inte de redskap som de behöver för att ge de nyanlända eleverna allt som de 

enligt styrdokumenten är ålagda att ge dem.   

5.2 Dokumentation och bedömning: underlag för att 

synliggöra lärande 
Resultaten visar att problem uppstår för lärarna i samband med dokumentation, bedömning, 

synliggörande av elevens kunskapsutveckling samt vid utvecklingssamtalen. Denna 

problematik grundar sig i avsaknaden av relevanta kunskapskrav för förberedelseklassen. 

Frånvaron av dessa är därmed något som får långtgående följder.  

Ingen av informanterna uppger några större bekymmer då de sätter upp sina egna mål för 

eleverna, en av dem menar att: ”Där kommer vår professionalitet som lärare in”. När de 

kommer till bedömningen blir dock problemen tydligare. Bedömning är nära förknippat med 

dokumentation, det är vid dokumentationen av bedömningen som de tydligaste problemen 

 Då lärarna ska dokumentera sina elevers kunskaper finns de inte i ”systemet”. I framträder.

ett fall har läraren fått riktlinjer om att endast ”kryssa i” de kunskapskrav som är uppnådda 

och därmed inte skriva några omdömen.  Hon frågar sig: ”Hur ska vi kunna dokumentera 

våra elevers framsteg då vi inte kan kryssa i att de ens är på väg att uppfylla kraven? Om 

detta säger en annan informant: ”De sliter som djur och gör enorma framsteg och det syns 

inte någonstans för det finns ingen radar som täcker in ’här nere’”. Samtliga informanter 
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uppger att de strävar efter att genom samtal och genom att visa eleverna synliggöra lärande 

exempel på hur de utvecklats. De diskuterar behovet av att synliggöra lärandet av språket och 

hur de önskar ta fram olika redskap för att även kunna synliggöra nästa steg i 

språkutvecklingen.  För vissa av lärarna verkar detta vara en naturlig del av arbetet medan en 

av dem nämner att de på hennes skola saknar strukturer för denna del av arbetet. Hon nämner 

däremot att hon märker väl på de elever hon finner tid att sitta ner med och prata att de ”vet 

vart de ska”.  Samtliga informanter understryker behovet av något gemensamt att förhålla sig 

till för att underlätta/möjliggöra detta arbete. De nämner sådant som ”ett nationellt system”, 

”ett läs- och skrivutvecklingsschema”, ”en språkutvecklingstrappa” samt ”ett utökat 

samarbete med studiehandledarna”. Gällande  upplever alla utvecklingssamtalen

informanterna en problematik, som de hanterar på olika sätt. En av informanterna uppger att 

hon ”inte ens pratar om kunskapskraven i svenska som andraspråk under samtalet, de är för 

långt bort”. Andra försöker visa de mål som är närliggande i svenska som andraspråk eller så 

talar de helt enkelt om de kunskapskrav som de faktiskt arbetat mot, från andra stadier eller de 

egenkonstruerade målen.  

Bedömning ska enligt Skolverket vara en integrerad del av undervisningen och eleven ska 

löpande få återkoppling på vad hon utvecklat och vad hon behöver utveckla för att nå 

kunskapskraven. Ingen av lärarna nämner att de arbetar med eleverna efter den systematiska 

metod, bedömning för lärande, som beskrivs av Lundahl (2014) och Holmgren (2010). Det 

verkar dock enligt lärarna som att detta beror på de otydliga mål som finns för 

förberedelseklassen: ”eleven ska få grundläggande kunskaper i svenska språket” (Allmänna 

råd för utbildning av nyanlända, 2008, s. 13) och inte på det löpande intaget av elever som 

Skolinspektionen (2009) anger som den största svårigheten för lärarna när det gäller 

dokumentationsarbete. På samma vis som lärarna resonerar skriver Blob (2004, s. 33) att 

arbetet med till exempel studieplaner skulle underlättas om det fanns ”en policy som angav 

vad som bör ingå i undervisningen”, se 2.2.3. Lärarnas resonemang om att synliggöra lärandet 

stämmer väl överens med det som Lundahl (2014) och Holmgren (2010) skriver om att eleven 

behöver en tydlig karta för att veta vart hon ska. Lundahl (2014, s. 12) benämner 4 § i 

Skollagen som ”den så kallade portalparagrafen”, ytterligare en reflektion kring den gör sig 

här gällande. Enligt 4 § ska skolan främja en livslång lust att lära och eleverna ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt (Skollagen, 2011, s. 26). De intervjuade 

lärarna strävar alla efter att anpassa undervisningen för att ge det stöd och den stimulans som 

just deras elever behöver, men Skolverkets förordningar tillåter inte denna anpassning för de 
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nyanlända eleverna. Ytterligare ett exempel på detta är de svårigheter som lärarna möter vid 

utvecklingssamtalen. Under utvecklingssamtalet ska läraren förmedla vad eleven kan utveckla 

i förhållande till läroplanen. Lärarens uppdrag är här att tydliggöra kunskapskraven och 

tillhandahålla eleven ett slags karta, där hon kan se var hon befinner sig, vart hon ska och hur 

hon ska komma dit (Holmgren, 2010). Tidigare i studien, i kapitel 2.2.2, lyftes betydelsen av 

att bedriva undervisning på den nivån som är strax över elevernas nuvarande samt ge dem 

värdefull återkoppling på deras kompetens. Detta för att de ska stärka elevernas inre 

motivation, se målet som möjligt att uppnå och veta hur de ska ta sig dit. Då lärarna söker 

uppnå detta finner de det omöjligt att presentera kunskapskraven i svenska som andraspråk 

vid utvecklingssamtalet, då de anser att dessa är för högt ställda för dessa elever. Enligt 

studien hanterar lärarna detta på olika vis. För en av lärarna resulterar avståndet till 

kunskapskraven i att hon inte alls dokumenterar deras utveckling, precis som 

Skolinspektionen (2009) hittat exempel på.   

Trots den information som Blob (2004) och Skolinspektionen (2009) presenterade så försvann 

de stycken i den föregående kursplanen där arbetet med nyanlända elever omnämndes, och 

därmed synliggjordes, i samband med skapandet av den nya läroplanen år 2011. I och med 

införandet av Lgr11 minskade därmed möjligheterna att undervisa och bedöma nyanlända 

elever efter lägre kunskapskrav. I den föregående läroplanen (Lpo94) omnämndes 

undervisningen av nyanlända på flera ställen i kursplanen för svenska som andraspråk. Ett par 

exempel på detta är: ”till alla årskurser i grundskolan kommer elever med annat modersmål än 

svenska” och ”elever som nyligen anlänt saknar helt kunskaper i svenska” (Grundskolan - 

kursplaner & betygskriterier, s. 81−82, 1996). Kursplanen i svenska som andraspråk innehöll 

också ”Mål som eleverna ska ha uppnått efter en första del i undervisningen” (Grundskolan – 

kursplaner & betygskriterier, s. 83, 1996). I Lpo94 var alltså arbetet med de nyanlända 

eleverna synliggjort på ett helt annat sätt än vad det är enligt den idag gällande läroplanen. 

Som jag tidigare nämnt skriver Blob (2004), Skolinspektionen (2009), Bunar (2010), och 

Utbildningsdepartementet (2013) att utbildningen av nyanlända är godtycklig och subjektiv. 

Då lärarna känner sig tvingade att själva skapa sina egna versioner av kunskapskrav, innehåll, 

dokumentation och bedömning för att de gällande ramarna inte är anpassade för deras elever 

kanske det inte är så underligt att resultatet blir det nyss nämnda – en subjektiv och godtycklig 

utbildning som inte är likvärdig.    
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6 Slutord 

I den här studien har situationen för fyra lärare som är verksamma i förberedelseklass belysts. 

Fokus har legat på hur de ser på sitt dagliga arbete med de nyanlända eleverna i relation till 

kursplanen i svenska som andraspråk. Jag har siktat på att presentera den bild som 

informanterna gav mig under intervjuerna i relation till både tidigare forskning och till de 

styrdokument som är aktuella för lärarna.  

Studien visar att lärarna dagligen står i konflikt mellan elevernas språkliga behov och 

styrdokumenten, framförallt talar de om kunskapskraven i svenska som andraspråk. De ser det 

som omöjligt att arbeta mot dem då de är för högt ställda för att upplevas som relevanta för 

deras elever. Resultatet av detta är att lärarna skapar sina egna kursmål för eleverna och det 

fungerar, enligt dem, rätt så bra. Ända tills de ska börja bedöma sina elever och dokumentera 

det de bedömt. Lärarna i studien arbetar på många sätt i enlighet med resultat från 

andraspråksforskningen. De skapar egna kursmål, checklistor och krav för att kunna anpassa 

undervisningen till elevernas nuvarande nivå. De arbetar i teman för att bygga upp ordförråd i 

meningsfulla sammanhang och de söker efter vägar för att visa elevernas utveckling. 

Problemen uppstår då verkligheten krockar med systemet. De kunskaper och förmågor som de 

anser att de behöver utveckla hos sina elever finns inte angivna i kursplanen. Detta för med 

sig en problematik till utvecklingssamtalet, ska de presentera kunskapskraven i svenska som 

andraspråk (den kurs de officiellt läser) för eleven och dess vårdnadshavare eller bara de 

kursmål som de själva satt upp? 

Problematiken ligger inte bara i att målen för utbildningen av de nyanlända eleverna inte 

nämns i styrdokumenten utan även i att de nyanlända elevernas behov krockar med 

styrdokumenten på flera punkter. Undervisningen av de nyanlända bedrivs i en gråzon, där det 

är upp till de enskilda lärarna att sätta ramarna. Under arbetet har jag upprepade gånger läst 

Blob (2004), Skolinspektionens granskningsrapport (2009), Nihad Bunars forskningsöversikt 

om nyanlända i den svenska skolan (2010) och Utbildningsdepartementets rapport (2013). 

Alla dessa texter kommer med uppmaningar till hur verksamheten kan utvecklas. Redan år 

2004 skrev Blob om bristerna i utbildningen och pekade bland annat på frånvaron av 

kommunala policys och nationella rutiner och/eller vägledningar som områden i behov av 

utveckling. Bunar (2010) föreslår att ett centrum för nyanländas lärande skapas för att ”täppa 

till de betydande kunskapsluckor vi idag har om de nyanländas lärande” (s. 117, 2010). 

Skolinspektionen (2009) lyfter behovet av att anpassa kursplaner. Det är anmärkningsvärt att 
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de anpassningar som fanns i den föregående läroplanen togs bort i och med införandet av den 

nya år 2011, trots en synlig problematik på området.  

Även Utbildningsdepartementet (2013) tar upp en problematik kring detta men de fokuserar 

mer på regleringar kring förberedelseklassen, dvs. sådana delar som att denna 

organisationsform idag inte har stöd i författningarna och de föreslår att förberedelseklassen 

ska omfattas av ett eget regelverk där syftet med den tydligare ska framgå. Det ska bli 

intressant att följa utvecklingen, och förhoppningsvis förbättringen, när det gäller arbetet med 

de nyanlända eleverna. Skolverket arbetar med att utveckla undervisningen av de nyanlända i 

skrivande stund. Bland annat skriver de på sin hemsida att de arbetar med att ”ta fram ett 

bedömningsmaterial i svenska. Detta ska ge lärare stöd i bedömningen av elevers 

språkutveckling. Materialet ska också fungera som ett stöd i kommunikationen med elever 

och föräldrar om hur långt eleven kommit i sin språkutveckling” (Skolverket 2014d). Det 

återstår att se om förändringarna kommer att likna det som lärarna efterfrågar och om det 

kommer att påverka problematiken kring att verklighetens undervisning krockar med 

styrdokumenten.  

Även om jag inte kan dra några slutsatser av min studie då den är för liten har jag kopplat 

mina resultat till de punkter som Blob (2004), Skolinspektionen (2009), Bunar (2010) och 

Utbildningsdepartementet (2013) framför som problematiska kring undervisningen i 

förberedelseklasser. Efter att ha genomfört studien ser jag att det finns mycket som är 

outforskat när det gäller undervisningen av nyanlända, när det gäller till exempel 

organisationen av undervisningen och arbetsmetoder. Gällande framtida forskning inom just 

det område som min studie handlat om kan jag se att man bland annat bör undersöka hur 

Skolverkets kommande riktlinjer mottagits av lärare som arbetar med nyanlända elever. Ett 

annat intressant område vore att undersöka hur de flerspråkiga elever som lyckas i gymnasiet 

har undervisats genom sin skolgång.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Orientering Informera om uppsatsens syfte, anonymitet 

samt frivilligt deltagande. 

Är det okej att jag spelar in?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Och hur länge har du arbetet i 

förberedelseklass? 

Vad har du för utbildning? 

Vilka mål utgår lärarna från i sin 

undervisning? 

 

Hur gör du när du planerar? 

- Vad utgår du ifrån? 

- Kan du ge några exempel? 

- Svårigheter i det arbetet? 

Är eleverna insatta i din planering? 

- Hur gör du för att förmedla 

planeringen till eleverna? 

Vilken är den största utmaningen i just 

planeringen? 

 

Hur arbetar lärarna med bedömning och 

dokumentation av elevernas 

språkutveckling? 

 

Hur arbetar du med dokumentation av dina 

elevers språkutveckling? 

- Kan du ge exempel? 

- Hur använder du dig av den 

dokumentationen vid planeringen? 

Är dina elever medvetna om sina framsteg? 

- Vet de vad de arbetar med och 

varför? 

Uppföljning Vi har pratat om … 

Du har sagt … 

Vill du tillägga något? 

 

 


