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We are living in a multicultural society where people from other countries and other cultures 

are coming to Sweden, including children. Regardless of reasons why these students have 

come to Sweden, it is common that they are newly arrived and have to learn a second 

language, in this case Swedish. This will be a challenge, opportunities and difficulties for the 

student, students’ families and for the school and their staff.  

 

The purpose of this essay has been to illumine the teaching methods, models and what 

materials are used by teachers today to contribute to the best possible second language 

learning for newly arrived students. In this essay the focus has been on one theory and several 

model-based approaches. I have used qualitative methods where I did both observations and 

interviews. The observations took place in six different teaching opportunities in two different 

schools and classes. The interviews were done by two teachers in two different schools. 

 

The result showed that teachers were more inventive compared to the theory. The teachers 

chose to produce their own material often instead of using ready material, which meant that 

they could adapt the material to match the students’ level in the class.  

 

The result also showed that the Southern school was working with an intercultural approach 

and was active with the students’ teachers for the mother language compared with the 

Northern school. In both schools the teachers was working with the perspective of newly 

arrived pupils with Swedish as second language and that its newly arrived students often have 

different cultures and experiences which are essential.  
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During my essay I found a disadvantage within these two schools, that preparatory classes 

were not integrated with the rest of the school. I believe the schools should have a second 

thought about integrating preparatory classes in classrooms with the rest of the school.  

 

Keywords: Preparation class, newly arrived students, second language learning. 
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1 Inledning 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor från andra länder och andra kulturer 

kommer till Sverige, bland annat barn. De nyanlända människorna kan vara flyktingar men 

också människor som kommit till Sverige som anknytningsfall via familjeåterförening, det 

kan även vara barn till arbetskraft från andra EU-länder samt andra delar av världen. Oavsett 

anledningen till att dessa elever har kommit till Sverige så är det gemensamma att de är 

nyanlända samt är nybörjare i den svenska skolan. Detta medför utmaningar, möjligheter samt 

svårigheter för eleverna, elevernas familjer och för skolor samt deras personal (Bunar, 2010: 

8ff). 

 

1.1 Bakgrund 

I Skolintroduktion för nyanlända flykting-och invandrarbarn, beskriver Blob att den första 

tiden i Sverige för många nyanlända medför en period med osäkerhet och villrådighet. För de 

nyanlända vuxna och barnen är det många nya situationer samt omständigheter som de skall 

sätta sig in i. Man skall även ta hänsyn till att vissa av de nyanlända har tidigare erfarenheter 

som skall bearbetas. Blob menar att den första tiden i Sverige har en central betydelse för hur 

den framtida integrationen fortsätter både på arbets- och bostadsmarknaden, men även inom 

skol- och barnomsorgen. Blob tar upp vikten av att barn i skolåldern tas in i 

utbildningssystemet så fort som möjligt för att inte försvaga deras kommande möjligheter i 

det nya landet. Detta är även en motivation för introduktionshandläggare som arbetar med att 

introducera nyanlända i det svenska samhället. Blob hävdar att förvaltningarna är säkra på att 

skolan är en viktig station i barnens integrationsprocess, förutom att vara i huvudsak en 

utbildningsstation (Blob, 2004:6).  

 

Ett av problemen som Blob tycker existerar är att barn som kommer hit har varierande 

erfarenheter av skola. Exempelvis har ett barn som borde börja i högstadiet kanske aldrig 

suttit i ett klassrum. Därmed menar Blob att det även ställs krav på skolor och lärare att 

anpassa sig till elevernas olika erfarenheter av studier. Det gemensamma samtliga nyanlända 

elever har, är att de inte har det svenska språket. Detta innebär att förutom eventuella 

ämnesrelaterade kunskaper som saknas, skall även det svenska språket läras in. Blob menar 

att utan kunskaper i det svenska språket kommer inte de nyanlända eleverna att kunna ta till 

sig kunskaper som förmedlas i skolan, eftersom utbildningen framförallt sker på det svenska 
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språket. Dessutom är det av stor vikt för nyanlända elevernas kommande yrkesliv att de 

behärskar majoritetsspråket (Blob, 2004:6). 

 

I Lgr11 som är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det 

att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

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

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

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Lgr11:239).  

 

Det framkommer tydligt i Lgr11 att språk är ytterst viktigt för alla människor för att tänka, 

kommunicera och lära, samt för att förstå andra människor. När nyanlända elever börjar i den 

svenska skolan är förmodligen det mesta nytt och olikt det eleverna var vana vid innan 

inklusive det svenska språket. Skolans uppgift blir att ta emot dessa nyanlända elever och 

skapa en trygg och givande arbetsmiljö i det nya samhället men även för elevernas andra 

språkinlärning.  

 

För nyanlända elever finns det idag i de svenska skolorna förberedelseklasser men också 

integrerade ordinarie klasser där nyanlända elever får extra stöd. Vilken klass elever hamnar i 

skiljer sig från kommun till kommun, men även inom kommunen då skolor arbetar olika med 

nyanlända elever. Idag finns inte någon lagbestämmelse och inte något påbud som tvingar 

skolor att tillhandahålla förberedelseklasser eller en basgrupp för nyanlända elever. Varje 

skola måste dock tillgodose varje elevs behov. Det kan både vara barn med temporära eller 

med särskilda behov. Därmed har olika skolor olika stödprogram som de anser passar just den 

egna skolan bäst (Blob, 2004:13). Denna uppsats skall behandla förberedelseklasser och 

därmed kommer inte ordinarie klassen att tas upp. 

 

Denna uppsats kommer att behandla vilka undervisningsmetoder och modeller som används, 

samt vilka läromedel som anses vara givande för att ge ett gott resultat inom en 

förberedelseklass när det gäller andraspråksinlärning. Jag kommer inte att presentera några 

läromedel för andraspråksinlärare i min teori och tidigare forskning då det finns för många 

och det inte går att begränsa ett urval. Det kan förekomma att skolor som jag kommer att 

observera och intervjua använder sig av utvalda läromedel och därmed finns det en risk att jag 

kommer att ta upp detta i min analysdel senare i uppsatsen.  
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2 Syftesbeskrivning 

Syftet med denna uppsats är att belysa vilka undervisningsmetoder och modeller samt vilket 

material lärare använder sig av för att bidra till bästa möjliga andraspråksinlärning hos 

nyanlända elever i en förberedelseklass.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar lärarna i en förberedelseklass med nyanlända elevers 

andraspråksinlärning? 

• Vilka metoder och modeller/material används och fungerar i skolan så att nyanlända 

eleverna så snart som möjligt kan integreras i en ordinarie klass? 
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3 Teori- och modellbaserade perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att ange de teoretiska ramarna och modellbaserade perspektiven för 

att kunna beskriva en förståelse för inlärningsprocessen för andraspråksinlärning. Jag kommer 

först presentera tre begrepp och deras definition som är relevanta för min uppsats avseende 

andraspråksinlärning samt undervisningsmetoder. Jag kommer även att redogöra för teorier 

och de modellbaserade perspektiven som är väsentliga för min tolkning av det empiriska 

material som min uppsats bygger på.  Jag begränsar mig till teori och de modeller som jag valt 

nedan på grund av att syftet med uppsatsen endast är att belysa vilka undervisningsmetoder 

och modeller som är aktuella för andraspråksinlärning.  

 

3.1 Begrepp 

Förberedelseklass: Förberedelseklass är en klass för nyanlända elever som saknar svenska 

språkkunskaper. En sådan här klass erbjuder elever en inslussning till ordinarie klass efter 

varje elevs behov och förutsättning (Angel & Hjern 2004:233). 

 

Nyanlända elever: Enligt skolinspektionen benämns nyanlända elever som elever som inte 

har svenska som modersmål och inte kan det svenska språket samt kommer till Sverige i 

anslutning till skolstart eller under sin skoltid (skolinspektionen, 2009:8). För att benämnas 

som nyanländ måste därmed tre faktorer vara uppfyllda som beskrivs ovan.  

 

Andraspråksinlärning: Ett begrepp som är mångfacetterat och komplext att förklara. 

Förstaspråk/språken är det språk som en individ tillägnat sig först genom att till exempelvis ha 

kommit i kontakt med språket genom sina föräldrar. Andraspråket är det som inläraren lär sig 

efter förstaspråket/språken. Abrahamsson menar att andraspråksinlärning är att man lär sig ett 

annat språk än sitt första, ”Det naturliga och informella tillägnandet av implicit kompetens i 

något språk utöver modersmålet” (Abrahamsson, 2011:14). 

 

3.2 Interaktion  

Enligt Lindberg skall andraspråksinlärning ses i enlighet med en kognitiv-konstruktiv syn på 

språkinlärning. Med detta menas att genom att komma i kontakt med det nya språket får 

språkinläraren ett underlag för att kunna ställa hypoteser om hur språket är uppbyggt. Enligt 

denna teori har underlaget som också kallas för inflöde, en central roll i 

informationsbearbetningen för språkinläraren. Lindeberg hänvisar till Kraschen som menar att 
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det språkliga underlaget som språkinläraren använder måste vara begripligt, men ändå ligga 

på en språklig nivå strax över den som språkinläraren själv befinner sig på. Hur skall 

språkinläraren kunna förstå inflöde som ligger på en högre begriplighetsnivå än individen 

själv befinner sig på? Detta sker genom att språkinläraren, utöver den grammatik som 

individen redan kan, och genom att använda sig av sammanhanget eller utomspråklig 

information (det vill säga kunskap om situation) (Lindberg, 2005: 45ff).   

 

Abrahamsson menar att den infödde ofta anpassar sitt sätt att tala till språkinlärarens nivå 

genom att bland annat välja enklare samtalsämnen och tala långsammare. Abrahamsson 

menar vidare att infödda använder en här-och-nu-princip med andraspråksinlärarna och med 

detta menas att samtalsämnen begränsas till i rummet och i nuet (Abrahamsson, 2011:182).  

Inflödet i ett klassrum utgörs av bidrag från läraren, eleverna och det som 

undervisningsmaterialet kan erbjuda. Den kommunikation som förekommer i ett klassrum 

består till stora delar av lärar-elev-interaktion. Abrahamsson hänvisar till Håkanssons studie 

som visar att desto mer en andraspråkselev lär sig ett språk, exempelvis bygger längre 

meningar, fler underordningar med mera, desto mer ökar även lärarspråkets komplexitet 

(Abrahamsson, 2011:188ff).  

 

Lindberg betonar även vikten av att inläraren aktivt deltar i olika typer av samtal, detta stöds 

enligt Lindberg av många forskare. Anledningen till att det är viktigt med muntliga samtal är 

att genom att studera samspelet i ett samtal mellan inläraren och den infödde talaren kan 

inläraren se och förstå hur språket växer fram. Kort sagt innebär det att språkinlärning inte 

kan skiljas från språkanvändning och att språkliga former inte kan studeras separat från sin 

funktion (Lindberg, 2005: 46ff).  

 

Abrahamsson presenterar Longs interaktionhypotes som menar att det antas att inflödet för 

inläraren inte blir begripligt i första hand, men genom den inföddes förenkling av den 

grammatiska strukturen. Sådana förenklingar skapas enligt Abrahamsson ur så kallad 

förhandling. Han menar vidare att för att bevara en fungerande kommunikation använder den 

infödda, men även inläraren, en mängd strategier. Dessa strategier har till uppgift att kringgå 

uppkomna förståelseproblem. Abrahamsson menar att ett icke lämpligt inflöde blir förståeligt 

för inläraren genom att den infödda på olika sätt anpassar interaktionen, vilket gynnar 

andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2011:181). Även Lindberg talar om förhandling som 

uppstår i samband med inlärning. Med förhandling menar hon att det är de gemensamma 
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ansträngningarna som de samtalande gör för att uppnå ömsesidig förståelse. När dessa två 

parter använder förhandling kan de samtalande förtydliga, bekräfta, kontrollera och begära 

bekräftelse på vad som sägs (Lindberg, 2005:48).   

 

Enligt Lindberg anser många forskare att förhandlingar är en förutsättning för 

andraspråksinlärning.  Genom att använda sig av kommunikationsstrategier kan en inlärare 

uttrycka det som egentligen är utöver dennes kapacitet. Vad som menas med 

kommunikationsstrategier är att inläraren, genom att vara kreativ och fantasifull, hittar på 

egna ord eller gör omskrivningar. Lindberg hänvisar till Tarone och enligt Tarone utgör 

kommunikationsstrategier viktiga inslag i förhandlingsstrategier, där den infödda 

språkbrukaren lättare kan bli förstådd och underlätta förståelsen för en samtalspartner med 

begränsade språkliga resurser. En viktig grundsten bör därmed vara att vid 

andraspråksundervisning uppmuntra eleven att använda sig av kompensatoriska strategier och 

ge utrymme för inläraren att utveckla den språkliga kreativiteten (Lindberg, 2005:48ff). 

 

Enligt Lindberg betonar forskaren Swain vikten av att elever som lär sig andraspråk skall få 

delta aktivt i språklig interaktion under undervisningen. Lindberg hänvisar vidare till Swain 

som menar att förhandlingsfasen måste bestå av mer än att endast förstå och göra sig förstådd, 

om inläraren skall kunna uppnå till en nivå som närmar sig målspråksnormen. Inläraren 

kommer att uppnå detta först när denne pressats till att uttrycka sig så precist som möjligt. För 

att språkinläraren skall kunna pressas till att uttrycka sig korrekt är inläraren beroende av 

återkoppling som signalerar hur mycket av det uttryckta som har uppfattats som acceptabla 

och begripliga av samtalspartnern. Denna utveckling sker inte endast genom förhandling utan 

det krävs också rättelser, omformuleringar och andra reparationer av inlärarens yttranden 

(Lindberg, 2005:52).   

 

3.3 Interkulturellt förhållningssätt 

Enligt Olgaç innebär interkulturellt förhållningssätt att använda elevernas bakgrund, 

kunskaper och erfarenheter i all undervisning samt att respektera dessa. Vidare menar Olgaç 

att ett interkulturellt synsätt måste finnas i all undervisning, så att eleverna kan känna att den 

är relevant och ansluten till elevernas bakgrund, familjehistoria och uppväxtmiljö under hela 

sin skolgång (Olgaç, 1995:10). 
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Löthagen, Lundenmark och Modigh hänvisar till skolverkets rapport från 1998 om 

språkutvecklande miljöer. Författarna instämmer med Olgaç och menar att i ett interkulturellt 

klassrum har lärarna och eleverna en positiv syn på flerspråkighet och ser modersmålet som 

en resurs. I det språkutvecklande klassrummet tillåts det att göra fel, och om eleverna inte 

förstår vad läraren förmedlar skall de ha möjlighet till att ställa frågor. Författarna menar 

vidare att det skall vara glädjefyllt att lära sig ett nytt språk. Undervisningen stärker elevernas 

självkänsla och identitet om den lyfter fram elevernas modersmål och ger plats till olika 

kulturer. Den sociokulturella miljön i skolan gör att eleverna kan utbyta erfarenheter, ord och 

begrepp med både klasskamraterna och lärare. Eleverna får samtidigt möjlighet att reflektera 

över den egna språkutvecklingen, både på svenska och på sitt modersmål. För att ge elevernas 

kulturella erfarenheter och modersmål en högre status bör man låta de kulturella 

erfarenheterna och modersmålet platsa i den dagliga undervisningen. Att lära sig enkla fraser 

från elevernas modersmål kan vara en bra idé för lärare som arbetar med flerspråkiga elever 

och som i sin tur bidrar till att läraren visar ett intresse för elevernas modersmål (Löthagen, 

Lundenmark & Modigh, 2008:32ff). 

 

3.4 Sång  

Olgaç anser att man genom användning av sånger i en förberedelseklass gynnar gemenskapen 

och bidrar till att stämningen i klassrummet blir positiv och avspänd. Vidare menar Olgaç att 

sångerna gynnar språkutvecklingen om de har en enkel text och melodi som upprepas. Olgaç 

menar även att sångerna främjar bekantskapen med rytmen som finns i språket och 

användandet av artikulering (Olgaç, 1995:27). Svensson är enig med Olgaç och menar att 

sången har en stor betydelse vid språkinlärning. Svensson menar vidare att gemenskap skapas 

av rytmer, eftersom de bidrar till en positiv känsla (Svensson, 2005:155).  

   

3.5 Några inlärningsmetoder för läs- och skrivutveckling 

Nedan kommer tre inlärningsmetoder att presenteras som alla är generella för samtliga elever 

som skall lära sig att läsa och skriva. Metoderna är viktiga att få en förståelse för då 

nyanlända elever skall kunna lära sig att läsa och skriva. 

3.5.1 Ljudningsmetoden  

Larson, Nauclér och Rudberg menar att om avkodningen föredras inleds läsinlärning med 

bokstäver, som matchas med liknande ljud. Dessa sätts ihop till ord som man därefter finner i 
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sitt egna ordförråd och identifierar. Vidare menar författarna att orden sätts ihop till fraser och 

meningar som man sedan kan tolka (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992:12). 

Läsinlärningsarbetet påbörjas med ett förberedande arbete som exempelvis kan vara tal-, 

samtals- och lyssningsövningar. Barnen/eleverna övas att uppfatta och särskilja ljud. Till 

denna metod finns det läroböcker och lärarhandledning att tillgå om hur arbetet skall se ut och 

hur man går vidare. Författarna menar att ordningsföljden kan se olika ut och de presenterar 

de olika momenten. Dessa moment är presentation av ljudet, ljudanalys, tecknets former som 

presenteras och tränas samt befästs, inlärning av ordbilder, sammanljudsövningar, laborativt 

arbete och läsning i läse- och övningsböcker (Larsen, Nauclér & Rudberg, 1992:27ff). 

 

Kritiken till denna metod menar Larsen, Nauclér och Rudberg är att forskarna är rädda för att 

man kan gå miste om den språkliga helheten. Forskarna menar enligt författarna att om man 

enbart fokuserar på avkodningen, riskerar man att fastna där. Detta förklaras med att 

korttidsminnet överbelastas och när det är dags att få ihop hela satsen hinner man glömma de 

första delarna som man redan avkodat. Forskare som är för avkodning menar att det finns stöd 

för att vana läsare faktiskt kodar av, enligt författarna. Detta har olika forskare kommit fram 

till genom ögonrörelsestudier vid läsning, där de funnit att även erfarna läsare fixerar sig på 

vart eller vartannat ord (Larsen, Nauclér & Rudberg 1992:12). 

 

3.5.2 Helordsmetoden 

Svensson presenterar helordsmetoden som bygger på att läraren introducerar skrivna ord för 

eleverna. Svensson menar att tanken med denna metod är att eleven lär sig identifiera 

ordbilden. Vidare menar Svensson att för att vänja elever med texter krävs användning av 

både versaler och gemener, med andra ord stora och små bokstäver. Svensson lyfter fram att 

det är enklare att identifiera de gemena bokstäverna för att de har staplar upp och ner 

(Svensson, 2005:26). Larsen, Nauclér och Rudberg menar att läraren utgår från vad eleven 

redan behärskar, det vill säga att eleven kan identifiera ord med stöd av språkliga och icke 

språkliga ledtrådar (Larsen, Nauclér & Rudberg, 1992:13). Det finns arbetsböcker och 

lärarhandledningar även inom helordsmetoden. Författarna menar att i läsläror som är 

uppbyggda inom helordsmetoden skall texter bearbetas från sin helhet ned till de små delarna 

(Larsen, Nauclér & Rudberg, 1992:30). När det gäller läsinlärning menar dem att en bestämd 

arbetsgång hålls. Arbetsgången vid inläsning omfattar sex punkter som är introduktion och 
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samtal i anslutning till bilden i läseboken, checklistor, sång, språklekar, dramatisering och 

extrauppgifter (Larsen, Nauclér & Rudberg, 1992:40).  

 

Kritiken till helordsmetoden hänvisar Larsen, Nauclér och Rudberg till forskare som hävdar 

att läsning utifrån helordsmetoden kan bli en gissningslek. Enligt författarna menar forskarna 

som är för helordsmetoden att det behövs texter med ett bekant innehåll, eller ett samband till 

elevernas egna erfarenheter, för att bidra till läsförståelse. Vidare menar forskarna enligt 

författarna att läsförståelse når man upp till via ett samspel mellan förförståelse och 

avkodning (Larsen, Nauclér & Rudberg, 1992:12).  

 

3.5.3 LTG (Läsning på Talets Grund) 

Leimar är grundaren av LTG som står för Läsning på Talets Grund. Metoden innebär att 

eleverna tillsammans med sin lärare gör egna texter utifrån elevernas egna ordförråd, 

elevernas gemensamma upplevelser och konkreta iakttagelser (Leimar, 1974:64). LTG har 

fem faser där första fasen är samtalsfasen, andra fasen är dikteringsfasen, tredje fasen är 

laborationsfasen, fjärde fasen är återläsningsfasen och sista fasen är efterbehandlingsfasen 

(Leimar, 1974:88ff). I LTG görs grundliga bokstavskontroller minst en gång i månaden 

(Leimar, 1974:104).  

  

Smith menar att det inte finns en metod för läsundervisning som fungerar för alla elever. 

Enligt Smith finns det två grundvillkor för att eleverna skall kunna lära sig att läsa. Det första 

grundvillkoret är att det skall finnas intressant läsmaterial som uppfattas som meningsfullt av 

eleverna. Det andra villkoret är enligt Smith att det finns en erfaren läsare som kan vägleda 

eleverna. Smith hävdar att lärarens ansvar är att göra det möjligt för eleverna att lära sig läsa 

(Smith, 1997:12ff).   

 

  



15 
 

4 Tidigare forskning 

I detta kapitel skall jag redogöra för tidigare forskning. Det finns inga tidigare avhandlingar 

eller vetenskapliga texter som berör undervisningsmaterial och metoder för nyanlända elever. 

Däremot finns det avhandlingar samt vetenskapliga texter som berör ämnet indirekt och 

därmed är relevant för denna uppsats. Nedan följer avhandlingar som är relevanta för denna 

uppsats och även en samtalsguide, som skolmyndigheten arbetat med, presenteras. 

 

4.1 Modersmål och modersmålsundervisning 

I Svenska som andraspråk, har Elmeroth framställt en samtalsguide om kunskap, arbetssätt 

och bedömning. Elmeroth beskriver att elever som har svenska som modersmål har mellan 

sex till sju års erfarenhet av det svenska språket och kan använda språket i vardagliga 

situationer.  Elmeroth menar vidare att förstaspråkselever har ett ordförråd mellan 8 000 och 

10 000 ord vid skolstart. Enligt Elmeroth utgör dessa ord förstaspråkselevers basordförråd 

som sedan byggs vidare på i skolan tillsammans med det formella kunskapsrelaterade språket 

(Elmeroth, 2007:21). 

 

Enligt Elmeroth kan språket bli tillräckligt för att klara av vardagliga situationer redan inom 

några år för andraspråksinlärare, men att det tar mellan fem till tio år för att uppnå en god 

språknivå av skolspråket. Elmeroth hävdar att andraspråkselever står framför en dubbel 

uppgift, då eleverna dels skall komma ikapp enspråkiga kamrater och på samma gång hålla 

takten med sina enspråkiga kamrater. För andraspråksinlärare skall det vardagsrelaterade 

språket utvecklas och på samma gång krävs det kunskapsrelaterade språket. Enligt Elmeroth 

behövs det kunskapsrelaterade språket för att andraspråkselever skall klara skolans alla ämnen. 

Vidare menar Elmeroth att även om andraspråkselever inte uppnår en tillräcklig nivå av det 

svenska språket, är det nödvändigt att eleverna klarar ämnesmålen. För andraspråkselever är 

det viktigt att nå förstaspråksnivå på sitt andra språk inom kortast möjliga tid. För att inte 

riskera att en andraspråksinlärare skapar luckor i den kognitiva utvecklingen är det av stor 

vikt att fortsätta framåtskridande av det kunskapsrelaterade språket på sitt modersmål 

(Elmeroth, 2007:21ff).  

 

I Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma, handlar Fridlunds akademiska 

avhandling om hur svenska som andraspråk formuleras och motiveras i dokument och av 

olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde. Fridlund presenterar forskning om förstaspråk 
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eller modersmålets roll i sin akademiska avhandling. Även Fridlund tar upp vikten av 

modersmål och modersmålsundervisning. Fridlund hänvisar till Virtas studie som visar att 

finska barn/elever som fick möjlighet till sin första skolundervisning på modersmålet lyckades 

bättre än elever som inte hade sin första skolundervisning på modersmålet. Vidare hänvisar 

Fridlund till Hills studie som bygger på drygt 40 intervjuer med invandrarelever. Resultatet 

visade enligt Fridlund att modersmålsundervisning bidrog till att eleverna hade bättre 

framgång i skolans andra ämnen, samt att modersmålsundervisning främjade utvecklingen av 

andraspråket. Vidare hänvisar Fridlund till Thomas och Colliers studie som visar på snarlika 

resultat. Enligt Fridlund är Thomas och Collier slutsats att modersmålsundervisningen gynnar 

andraspråksutvecklingen i allra högsta grad (Fridlund, 2011:34). Fridlund menar dock i sina 

slutsatser bland annat att gruppen förlorar möjligheten till interaktion och samarbete med 

förstaspråksinlärarna, då dessa elever särskiljs från varandra. Denna möjlighet förloras då 

lärarna i en undervisningsmiljö delar upp förstaspråkselever och andraspråkselever i olika 

grupper (Fridlund, 2011:237).  

 

I Att läsa och skriva har Hyltenstam skrivit ett kapitel om svenska som andraspråk i 

myndighet för skolutvecklingen. Hyltenstam tar upp betydelsen för modersmålsundervisning 

och menar att elever med ett annat modersmål än svenska skall få möjlighet till undervisning 

av sitt modersmål. Hyltenstam refererar till Skolverket som menar att 

modersmålsundervisning bidrar till att eleverna utvecklar djupare kunskaper i sitt modersmål 

och utvecklas mot att bli tvåspråkiga individer. Förutom detta stärker 

modersmålsundervisningen eleverna i sin självkänsla och en utveckling av dubbelkulturell 

identitet. Hyltenstam menar att andra motiv, som exempelvis att modersmålsundervisningen 

även är en hjälp för inlärning av elevernas andraspråk, har formulerats. Hyltenstam hävdar att 

inlärningen av svenska, alltså andraspråket, blir enklare om eleven har en kvalificerad 

utveckling av sitt primära språk. I grova drag menar Hyltenstam att elevens språk- och 

begreppsutveckling sker parallellt med varandra (Hyltenstam, 2003:53ff). 

 

I Nyanlända och lärande, Vetenskapsrådet har Bunar skrivit en forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan. Även Bunar anser att modersmål och 

modersmålsundervisningen är av stor betydelse. Bunar tar även upp kritiken som 

myndigheterna har riktat mot skolorna som inte använder modersmålspråket effektivt. 

Kritiken har i första hand riktats till det bristfällande användandet av 

modersmålsundervisningen i skolans dagliga arbete. Med detta menar Bunar att 
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modersmålsläraren skulle kunna stödja eleverna med andra ämnen som exempelvis matematik, 

samhällskunskap med mera, på elevernas egna modersmål. Detta för att eleverna inte skall 

hamna allt för långt efter i ämneskunskaper, på grund av deras otillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. I andra hand menar Bunar att kritiken har riktats mot modersmålets ställning 

som stöd till inlärningen av svenska. Bunar hänvisar till en mängd svensk och internationell 

språkforskning så som Cummins, Hyltenstam, Tuomela, Parszyk, Teleman, Thomas och 

Collier, Tuomela, som har visat att bra kunskaper i modersmålet gynnar tillägnandet av 

majoritetsspråket. Den tredje kritiken enligt Bunar är att skolor och kommuner inte tar tillvaro 

modersmålets betydelse för elevernas identitet och relationer (Bunar, 2010:69). Bunar 

kommer i sin forskning fram till att svenska som andraspråk har en negativ klang, då det 

uppfattas som ”vi svenskar” och ”de invandrarna”. Detta är vanligast bland familjer som är 

födda i Sverige men som talar ett annat språk som förstaspråk, samt bland elever som har 

anlänt till Sverige innan skolstart. Bland nyanlända elever som har hunnit komma upp till 

skolåldern är detta ett mindre problem (Bunar, 2010:84).    

 

4.2 Textens betydelse 

Enligt Elmeroth använder amerikanska litteraturforskare begreppet literacy, vilket enligt 

Elmeroth betyder att språklig kompetens betyder mycket mer än att läsa och skriva. ”Det 

omfattar även förmåga att samtala, reflektera, upptäcka samband mellan olika 

kunskapsområden och ta ställning till och integrera ny kunskap med tidigare kunskap” 

(Elmeroth, 2007:22). 

 

På liknande sätt tar Fridlund upp textens betydelse och hänvisar till studier där texter och dess 

innehåll används som undervisningsmaterial som främjar elevers lärande. Fridlund hänvisar 

till Reichenberg som menar att elever som gemensamt med läraren, oavsett kompetens i det 

svenska språket, får möjlighet att diskutera och tala kring textens mening har visat att det 

främjar elevernas språkliga utveckling (Fridlund, 2011:41).   

 

Vidare beskriver Elmeroth att funktionell färdighetsträning kan betyda att eleverna utvecklar 

ordförråd, inlärning av grammatik och stavning när eleverna lyssnar, talar, läser och tänker. 

Elmeroth menar att det är i konkreta situationer som språkträningen sker och detta kan elever 

koppla till sina egna erfarenheter (Elmeroth, 2007:24).  
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4.3 Svenska som andraspråk 

Fridlund hänvisar till skolverket och menar att enligt kursplanen är målsättningen med 

utbildningen svenska som andraspråk att eleverna med ett annat modersmål skall behärska det 

svenska språket. Med detta menar Fridlund att elever med ett annat modersmål skall nå 

samma nivå som elever som har svenska som modersmål. Motivet menar Fridlund är att alla 

elever skall få samma förutsättningar i det svenska samhället. Fridlund menar att 

förutsättningarna som beskrivs i kursplanen är spännvidden i elevernas språkbehärskning. 

Enligt Fridlund tolkas detta som att elever med ett annat modersmål kan ha olika problematik 

exempelvis svårt att förstå och medverka i undervisningen eller redovisa sina kunskaper 

(Fridlund, 2011: 31).  

 

Enligt Hyltenstam bygger ämnet svenska som andraspråk på andra villkor än ämnet svenska. 

Målsättningen är detsamma för svenska och svenska som andraspråk. Kärnan i ämnet svenska 

som andraspråk är att stödja inlärningen av språkets bas, med detta menar Hyltenstam allt det 

som svenska barn redan behärskar. Enligt Hyltenstam skall elever i ämnet svenska som 

andraspråk vad gäller behärskning av svenskan få en adekvat undervisning. Detta innebär 

enligt Hyltenstam att läraren skall kunna bedöma eleverna och anpassa undervisningen efter 

varje individs behov (Hyltenstam, 2003:50). 

 

4.4 Bild  

I Att läsa och skriva i myndigheten för skolutveckling har Liberg varit delaktig och skrivit ett 

kapitel om språk och kommunikation. Liberg lyfter upp bildens betydelse och menar att man i 

bild kan skapa rum och djup. Vidare menar Liberg att ett utmärkande drag för bilden är att 

den är avläsbar, med detta menar Liberg att samma bild kan användas från land till land. 

Liberg menar att de flesta bilder ger flera betydelsebottnar och ger en bild på en ek som 

exempel. Hon menar att i första nivån känns eken igen som en ek, men på andra nivån kan 

eken föreställa styrka, tålighet, ålder och så vidare (2003:21).   

 

4.5 Undervisningsmetod 

Bunar hänvisar till Axelssons utvärdering/forskning om ”Blommanpengarna”. Slutsatsen i 

denna utvärdering/forskning enligt Bunar är att språkinlärning gynnas bäst om läraren baserar 

undervisningen utifrån innehållsliga sammanhang. Med detta menas att det inte skall 

fokuseras på övningar med isolerade ord och fraser (Bunar, 2010:75ff).  
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I sin akademiska avhandling Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola har Gröning 

skrivit om språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. Gröning hänvisar till Gibbons 

som hävdar att alla undervisningsaktiviteter är ett tillfälle till språkligt lärande främst för 

andraspråksinlärarna. När andraspråksinläraren använder språket för att utföra 

klassrumsuppgifter i samarbete med andra, lär sig eleverna successivt språkets regler och 

mönster. Gröning hänvisar till en rad forskningar som visar fördelar för elevers lärande med 

smågruppsarbeten. Gröning hänvisar återigen till Gibbons som upplyser om att elever i 

fungerande smågruppsarbeten blir mer språkligt aktiva och intresserade i problemlösningar. I 

smågruppsarbeten får eleverna tillfälle att utbyta information, ställa frågor till varandra och 

diskutera om betydelser gemensamt (Gröning, 2006:15ff). 

 

Čekaitė har i sin avhandling Getting started childrens participation and language learning in 

an L2 classsroom undersökt tre olika metoder för att kommunicera och lära ut språk till 

andraspråkselever. Första metoden är påkallande av uppmärksamhet, andra metoden är att 

eleven kan själv välja samtalsämne men där läraren är den som är drivande i samtalet. Den 

tredje metoden är en språklek och metapragmatisk lek, som innefattar uppfinningsrikedom 

och viljan till anpassning till hur och vad eleverna skall leka med. I denna avhandling framgår 

att genom att repetera och via rutiner utvecklas ett andraspråk. Čekaité menar dock att 

upprepning skall ske på ett lekfullt sätt då eleverna känner sig mer delaktiga och motiverade. 

Čekaitė menar även att det är ytterst viktigt att eleverna är delaktiga vid språkinlärning 

(Čekaitė, 2006:55ff).  
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5 Metod och material 

I denna del av uppsatsen redogörs valet av metod och hur metoden genomfördes. Valet av 

metod för den aktuella studien baseras på att kunna svara på syftet som uppsatsen har, vilken 

är att belysa undervisningsmetoder och modeller som lärarna använder sig av. 

  

Enligt Stúkat har det kvalitativa synsättet sina grunder i de humanistiska vetenskaperna med 

de filosofiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi (Stúkat, 2011:36). 

  

Denna studie grundar sig på var sin intervju med två stycken lärare från två olika skolor i 

olika kommuner och observationer på sex lektioner, i två olika förberedelseklasser. Jag 

kommer att presentera fyra av de sex observationerna, dels för att de sista två observationerna 

var snarlika resten av observationerna och dels för att jag har begränsat utrymme i denna 

uppsats. Jag använder mig av kvalitativ metod. Med hjälp av kvalitativa metoder kan 

forskaren intressera sig för hur fenomen i omvärlden tolkas av människor, detta betyder att 

forskaren är ute efter innebörder (Stúkat, 2011:37). En kvalitativ metod var lämplig att 

använda i denna studie eftersom syftet var att belysa vilka undervisningsmetoder och 

modeller samt vilket material lärarna använder sig av för att bidra till bästa möjliga 

andraspråksinlärning för nyanlända elever i förberedelseklasser.  

 

5.1 Urval 

Anledningen till att jag valde att intervjua lärare och inte nyanlända elever berodde på att jag 

ansåg att det skulle vara svårt att intervjua nyanlända elever eftersom dessa förmodligen 

kunde ha brister i det svenska språket, då de går i förberedelseklasser. Dessutom upplevde jag 

att det kunde vara känsligt om de nyanlända eleverna upplevde att de inte kunde behärska 

språket väl. Det var problematiskt att hitta skolor som ville ställa upp på denna studie, då 

många skolor tyckte att de hade många projekt på gång och att lärarna redan var överbelastade. 

Efter många timmars letande, först på kommunernas hemsidor och telefonsamtal med rektorer 

och lärare, hittade jag två stycken lärare i olika kommuner. Båda lärarna arbetar i 

förberedelseklasser och gick med på att bli observerade och intervjuade. På grund av 

begränsningen med tid och resurser valde jag att nöja mig med dessa två intervjuer med 

lärarna och sex observationer på undervisningar i dessa två förberedelseklasser. Orsaken till 

att jag förutom intervjuerna valde att observera undervisningen var att jag ville se hur 
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undervisningsmetoderna såg ut och vilka material som användes av lärarna under 

undervisningen. 

 

5.2 Genomförande 

Jag använde mig av ostrukturerad intervju inom kvalitativa metoder. Larsen menar att en 

ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren inte får styra alldeles för mycket, för att 

informanten skall få möjligheten till att tala fritt (Larsen, 2009:84).  Innan intervjun hade jag 

gjort en intervjuguide med frågor och stödord, som tillsammans passade mitt syfte och mina 

frågeställningar. Detta för att jag skulle kunna följa upp frågorna och stödorden innan 

intervjun var avslutad. Enligt Larsen används oftast intervjuguide inom ostrukturerad intervju 

och fungerar då som checklista (Larsen, 2009:84). Motivet till att jag valde ostrukturerad 

intervju berodde på att jag ville att informanterna, i detta fall lärarna, skulle tala fritt så att jag 

skulle kunna få möjlighet till att ställa följdfrågor. Samtidigt ville jag ändå kunna styra mina 

frågeställningar till mitt syfte med uppsatsen. Bifogat till uppsatsen finns intervjuguiden som 

jag hade som stöd under mina intervjuer. 

   

Förutom kvalitativa intervjumetoder använde jag mig av observationer. Larsen menar att det 

finns två huvudtyper av observationer, den ena är kontrollerade observationer där 

observationen sker i en miljö som är anordnad för undersökningen. Den andra typen av 

observationer kallas för fältundersökningar, där forskaren observerar de fenomen som är 

intressanta i sitt naturliga och sociala sammanhang (Larsen, 2009:89). Jag använde mig av 

fältundersökningar där jag observerade två olika förberedelseklasser. Min förhoppning var att 

undervisningarna som jag studerade inte skulle bli påverkade av min närvaro.  Larsen menar 

att detta är en passiv deltagandeobservation (Larsen, 2009:90). 

 

5.3 Reliabilitet, validitet och etik 

Min avsikt med denna uppsats har inte varit att generalisera, förklara och förutse utan som 

huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet har min avsikt varit att tolka och förstå de resultat 

jag har fått fram (Stúkat, 2011:36). Eftersom denna studie utgår från sex observationer och två 

intervjuer kan reliabilitet i denna uppsats anses vara låg (Stúkat, 2011:133). Validiteten anser 

jag är hög på denna uppsats eftersom intervjuerna var flexibla och gick att ändra på i 

efterhand då jag hade regelbunden kontakt med lärarna och kunde följa upp mina frågor 

(Larsen, 2009:81). I denna studie har jag följt de fyra etikkraven som Stúkat beskriver. 
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Informationskravet: jag upplyste informanterna om studiens syfte och att deras deltagande är 

frivilligt, samt att de kan avbryta sin medverkan när de vill (Stúkat, 2005:131). 

 

Samtyckeskravet: informanterna fick själva bestämma över sin egen medverkan. Inga 

samtycken behövdes då informanterna, alltså lärarna, var myndiga. Eftersom observationerna 

inte var enskilda och inte etnisk känsliga behövdes inte heller samtyckte av föräldrar. 

Intervjufrågorna formulerades så att ingen informant skulle känna sig kränkt under 

undersökningens gång (Stúkat, 2005:131). 

 

Konfidentialitetskravet: jag har informerat informanterna att de kommer att vara anonyma i 

hela undersökningen (Stúkat, 2005:131). 

 

Nyttjandekravet: Jag har även informerat informanterna att all information som jag har samlat 

in och som använts under denna undersökning inte kommer att lånas ut eller användas för 

något annat bruk (Stúkat, 2005:131ff). 

 

5.4  Presentation av skolorna 

Som tidigare nämnt i denna uppsats har jag varit i två olika skolor och observerat tre stycken 

undervisningstillfällen på vardera skola. Första skolan ligger norr om Stockholm och andra 

skolan ligger söder om Stockholm. Från och med nu kommer jag kalla skolan som ligger norr 

om Stockholm för ”Norra skolan” och den skolan som ligger söder om Stockholm för ”Södra 

skolan”. Både skolorna ligger på mångkulturella områden och har förberedelseklasser.  
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6 Analys och resultat 

I detta kapitel skall jag redovisa mina observationer och intervjuer samt analysera mina 

resultat. Som tidigare nämnt har jag observerat sex stycken lektioner men kommer att 

presentera fyra stycken av dessa observationer. Mina frågor under intervjun har fokuserat på 

mina frågeställningar som dels är hur lärarna arbetar i en förberedelseklass med nyanlända 

elevers andraspråksinlärning, samt vilka metoder och modeller/material som används och 

fungerar i skolan, så att de nyanlända eleverna så snart som möjligt kan integreras i en 

ordinarie klass.  

 

6.1 Norra skolan 

I Norra skolan finns det sammanlagt tio stycken nyanlända elever i förberedelseklassen, en 

lärare och en fritidspedagog som kommer några timmar i veckan. Läraren är en man och han 

är utbildad till lågstadielärare. Läraren har arbetat 15 år i denna skola med förberedelseklasser. 

Den yngsta nyanlända eleven är sju år och den äldsta eleven är 12 år gammal. Flera av dessa 

nyanlända elever kunde tala samma förstaspråk. Nyanlända eleverna i denna förberedelseklass 

hade börjat sin skolgång här i Sverige under augusti 2012.   

 

I denna skola har de valt att en elev får börja i en förberedelseklass om personen är nyanländ 

till Sverige. Efter ett tag när den nyanlända eleven har skapat ett ordförråd och kan göra sig 

förstådd, får eleven delta 20 procent av tiden i en ordinarie klass beroende på nyanlända 

elevens kunskaper i olika ämnen. Om 12-åringen exempelvis kan engelska, deltar den 

nyanlända eleven i engelskan i ordinarie klass med sina jämnåriga. Från 20 procent ökar tiden 

sedan till 50 procent och vidare till 75 procent. Till sist är den nyanlände eleven med helt i en 

ordinarie klass, med sina jämnåriga elever.  

 

Förberedelseklassen i denna skola har ett mindre klassrum och har tillgång till ett annat 

mindre klassrum. Klassrummen ligger i en lång korridor ovanför matsalen. Alla rum förutom 

förberedelseklassrummen används som fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Detta innebär 

att förberedelseklassen är ensamma på dagarna i denna byggnad. 

 

På väggarna sitter det bilder på veckodagar, månader, årstider, bokstäver och siffror. På ena 

väggen hänger det hyllor, där det ligger böcker, spel och pussel. På andra väggen har 

nyanlända elever lådor för sina böcker med mera. Mitt emot de nyanlända elevernas bord 
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hänger det en stor svart tavla och framför denna tavla har läraren sitt bord. Det ligger olika 

sorters färgpennor, pennor, klister och tejp på diskbänken. I förberedelseklassen finns även 

tillgång till två datorer och en cd-spelare. Klassrummet tilltalar alla åldrar och är trivsamt. 

 

6.2 Södra skolan 

Till skillnad från Norra skolan har Södra skolan en mottagningsenhet i sin kommun. Det är 

mottagningsenheten som placerar nyanlända eleverna i olika skolor i denna kommun. Just 

denna skola har många nyanlända elever och därmed blir det förberedelseklasser efter årskurs. 

Här är det stor skillnad mellan skolorna, där ena läraren arbetar efter årskurs och den andra 

läraren har blandade åldrar mellan sju till tolv.    

 

Jag observerade ettornas årskurs och i denna klass är det 16 stycken nyanlända elever och en 

lärare. Läraren har arbetat inom förberedelseklasser i nio och ett halvt år. Läraren är utbildad 

till matematik, naturvetenskap och svenska som andraspråkslärare. Läraren får stöd av olika 

modersmålslärare, antingen genom att modersmålsläraren är med i klassen, eller genom att 

läraren e-postar om ämnen de har gått igenom. Detta arbetssätt används för att 

modersmålsläraren skall kunna stödja nyanlända eleverna i deras modersmål.  

 

Även denna förberedelseklass är i ett mindre klassrum. Väggarna är målade i vitt och på 

väggarna sitter det bokstäver, siffror, veckodagar, årstider, månader samt de nyanlända 

elevernas namn. På en skåplucka har läraren gjort ett dagsschema som det både var bild och 

text på. På detta schema såg de nyanlända eleverna när det var rast, lektion, lunch och avslut 

på skoldagen. På två av väggarna står det ett stort vitrinskåp och på en vägg finns det en stor 

whiteboardtavla upphängd. De nyanlända elevernas bord står mitt emot whiteboardtavlan och 

på sidan av tavlan har läraren sitt bord. Under fönstret finns det ett avlångt smalt bord där de 

nyanlända eleverna har tillgång till olika material som färgpennor, saxar med mera. 

 

Detta förberedelseklassrum ligger i en lång korridor med alla andra förberedelseklasser. De 

nyanlända eleverna i Södra skolan deltar inte med ordinarie klasser i olika ämnen, deras raster 

är inte heller tillsammans med de andra eleverna. Detta innebär att de nyanlända eleverna inte 

möter de andra eleverna i skolan förutom på fritidsverksamhet. Alla nyanlända elever går inte 

på sådan fritidsverksamhet. 
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I bägge skolor sitter det nyanlända elever i skilda lokaler. Bunar tar i sitt resultat av sin 

forskning upp att det blir en negativitet när man delar upp klasserna med elever som talar 

svenska som modersmål och elever som talar svenska som andraspråk. En parallell kan man 

dra är att de nyanlända eleverna sitter i klassrum som är i en annan byggnad jämfört med 

resterande elever. Detta kan bidra till att de nyanlända eleverna uppfattar det som ”vi” och ”de” 

(Bunar: 2010:84).  

 

6.3 Observation ett på Norra skolan: Lektionen ”Tankekarta” 

Läraren delade ut stenciler med apor på och frågade de nyanlända eleverna vad djuret heter. 

Några av de nyanlända eleverna räckte upp handen och den äldsta flickan fick ordet. Hon 

svarade att det är ”monkeys”. Läraren svarade att det heter så på engelska och frågade om den 

nyanlända eleven visste vad det heter på svenska. Hon svarade lite osäkert ”apa”. Läraren 

sade ”precis” och skrev upp det på tavlan. Läraren frågade vad apor tycker om. Återigen 

räckte några nyanlända elever upp handen och den nioåriga flickan fick ordet, hon 

svarade ”banana”. Läraren sade ”bananer”, drog ett streck från apan, och skrev bananer på 

tavlan. Läraren frågade vad de nyanlända eleverna visste om apor. De nyanlända eleverna 

räckte upp handen och den yngsta nyanlända eleven fick ordet. Hon gick upp från stolen och 

började hoppa och läraren sade att ”apor hoppar”.  

 

Pojken som satt bredvid flickan gick också upp och visade med armarna att apor klättrar. 

Läraren lade till klättra och hoppa på tankekartan genom att dra varsitt streck från ordet apa. 

Läraren frågade sedan vad för färg apor brukar ha. Den äldsta flickan fick ordet och hon 

svarade ”brun och svart”, vilket läraren ännu en gång skrev på tavlan. Läraren berättade att 

apor brukar vara glada och nyfikna. En åttaårig flicka gick fram till läraren och frågade vad 

nyfiken betyder. Läraren visade henne vad det betydde genom att peka på henne och vända 

om henne och sade ”nyfiken, apor är nyfikna”. Flickan svarade ”aaa, jag förstår”. Läraren 

frågade om det finns apor i Sverige och äldsta flickan svarade ”ja, på zoo”.  

 

Läraren bad de nyanlända eleverna färglägga och klippa aporna och berättade att denna gång 

skulle de inte klistra in bilden på apan i blocken, utan berättade att de skulle hänga upp aporna 

på växten de hade i klassrummet. Läraren bad de nyanlända eleverna att skriva tankekartan de 

tillsammans hade gjort i sina block. De nyanlända eleverna arbetade med att färglägga och 

klippa aporna. Åttaåriga flickan klistrade in bilden på blocket och gick fram till läraren. 
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Läraren sade ”det var fint” och gav henne en ny bild på apan samt bad henne färglägga bilden. 

Läraren tog med henne till växten och berättade att den bilden skall de hänga upp på växten. 

Flickan svarade ”okej” och gjorde som hon blev tillsagd. När de nyanlända eleverna började 

bli klara gick de ut på rast.   

 

6.4 Analys av lektionen ”Tankekarta” 

Material som användes under denna observation var bilder på apor, färgpennor, lim, block 

samt en svart tavla. Tankekartan skrev läraren på den svarta tavlan och de nyanlända eleverna 

fick skriva av detta i sina block. Läraren rättade de inte nyanlända eleverna alls, utan sade det 

rätta ordet på ett väldigt smidigt sätt, alltså när han skrev på tavlan. Läraren talade väldigt 

långsamt och var mån om att alla nyanlända elever förstod vad han sade. Detta arbetssätt är 

något Abrahamsson tar upp i sina teorier som menar att språkläraren anpassar sitt sätt att tala 

till språkinlärarens nivå, genom att exempelvis tala långsammare och tydligare (2011:182). 

Lindberg betonar vikten av att inläraren, i detta fall nyanlända eleverna aktivt skall delta i 

olika samtal (2005:46ff).  

 

De nyanlända eleverna var med och samtalade med läraren under undervisningen. Den 

nyanlända eleven som gick fram och frågade vad nyfiken betydde och läraren berättade och 

visade med kroppsspråk och miner, stärker det Lindberg menar. Detta att genom att studera 

samspelet i ett samtal mellan inläraren (eleven) och den infödda (läraren) talaren som både 

eleven och läraren kan se och förstå hur språket växer fram (Lindberg, 2005:46ff). Denna 

observation visade tydligt hur språk utvecklas i olika samtal.  

 

Lindberg hänvisar till Tarone som menar att genom att använda sig av 

kommunikationsstrategier kan inläraren uttrycka sig utöver dennes kapacitet (Lindberg 

2005:48ff). De nyanlända eleverna har förstått att genom att vara kreativa kan läraren förstå 

vad de menar, till exempel genom att de visade vad apor kunde göra då de själva hoppade runt, 

eftersom de inte kunde ordet. Ett annat exempel var att visa att aporna kunde klättra genom att 

visa med kroppsspråket hur man gör.   

 

När läraren frågade vad djuret på bilden hette svarade en av de nyanlända eleverna ”monkey”, 

men senare när läraren frågade igen och han ville att samma flicka skulle svara på svenska 
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sade hon ”apa”. Detta är ett exempel på hur samarbete sker genom ett samspel med olika 

språkliga uttryck (Lindberg, 2005:46ff).   

 

En av de nyanlända eleverna missförstod att hon skulle hänga upp apan på växten, därmed 

uppstod det inte ömsesidig förståelse, som Lindberg tar upp (Lindberg, 2005:48). Detta 

upptäckte läraren då han såg att den nyanlända eleven hade klippt ut bilden och klistrat in den 

i blocket. Genom att kontrollera om den nyanlända eleven hade förstått lärarens instruktioner 

upptäcktes det att informationen inte togs emot av den nyanlända eleven, bland annat på 

grund av språkliga brister. Läraren visade genom kroppsspråk och handling vad den 

nyanlända eleven skulle göra och genom att få en bekräftelse från henne att hon hade förstått 

så målade hon om en ny bild.  

 

6.5 Observation två på norra skolan: Lektionen ”Gissning” 

Under denna observation var det sex stycken nyanlända elever och en lärare närvarande i 

förberedelseklassen. Det låg små leksaksdjur i en skål. Läraren frågade hur många djur det 

fanns i skålen och skrev upp frågan på tavlan. Läraren uppmanade de nyanlända eleverna att 

gissa. De nyanlända eleverna och läraren skrev sina namn och antalet de gissade på en liten 

lapp. Läraren plockade upp lapparna var och en och skrev upp namnen samt gissningen på 

tavlan. 

 

Därefter delade läraren ut leksaksdjuren som låg i skålen till de nyanlända eleverna och bad 

dessa att räkna hur många djur de hade fått. Den första nyanlända eleven svarade fem stycken, 

den andra nyanlända eleven svarade sju stycken, den tredje nyanlända eleven svarade sex 

stycken, den fjärde nyanlända eleven svarade tio stycken och de sista två nyanlända eleverna 

hade räknat tillsammans och svarade sex stycken. ”Hur många är det tillsammans?”, frågade 

läraren. De adderade tillsammans och kom fram till att det låg 34 stycken leksaksdjur i skålen. 

Läraren skrev upp svaren på tavlan och bad de nyanlända eleverna att skriva av det som stod 

på tavlan. Läraren frågade de nyanlända eleverna vad för djur de hade fått. Den äldsta flickan 

svarade ”jag har en får, lions, tiger och goat”. Läraren upprepade lejon och get. Läraren 

frågade flickorna som fick räkna tillsammans om de kunde berätta vad några av djuren hette, 

som de hade fått räkna ihop. Den yngsta flickan svarade inte utan tittade på den nyanlända 

eleven som satt bredvid och hon svarade ”en gris”. ”Bra”, sade läraren och skickade iväg de 

nyanlända eleverna till matsalen.  
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6.6 Analys av lektionen ”Gissning” 

Materialet som användes under denna observation var en skål, leksaksdjur, lappar, pennor och 

en svart tavla. Som tidigare nämnt hänvisar Bunar till Axelsson som menar att språkinlärning 

gynnas bäst om läraren baserar undervisningen utifrån innehållsliga sammanhang, och inte 

fokusera på övningar med isolerade ord och fraser (Bunar, 2010:76). Läraren lär de nyanlända 

eleverna nya ord genom att ha en övning där de nyanlända eleverna fokuserar både på 

matematik och på djurnamn. Likt tidigare observation rättar läraren inte den nyanlända eleven 

när hon svarar vad djuret heter på engelska, utan upprepar namnet på svenska.   

 

Denna observation stärker det Abrahamsson menar om att den kommunikation som 

förekommer i ett klassrum till stora delar består av lärar-elev-interaktion (2011:188ff).  

 

Denna observation kan även kopplas till Gröning som hänvisar till Gibbons. Gibbons hävdar 

att alla undervisningsaktiviteter är ett tillfälle till språkligt lärande främst för 

andraspråksinlärarna. När andraspråksinläraren använder språket för att utföra 

klassrumsuppgifter i samarbete med andra lär eleverna sig gradvis språkets regler och mönster 

(Gröning, 2006:15). Under mina observationer fanns det inga smågruppsarbeten i denna 

förberedelseklass och detta kan ha många orsaker. Under denna övning skulle läraren kunna 

lägga upp som smågruppsarbeten, då Gröning hänvisar till en rad forskningar som visar 

fördelar för elevers lärande med smågruppsarbeten (Gröning, 2006:15ff).  

 

Läraren improviserade undervisningar på ett kreativt sätt och fick med sig de nyanlända 

eleverna. Detta kan kopplas till Čekaitės tredje metod om språklek och metapragmatisk lek, 

som innebär uppfinningsrikedom och viljan till anpassning till hur och vad eleverna skall leka 

med (Čekaitė, 2006:55ff).    

 

6.7 Observation ett på Södra skolan: Lektionen ”Läsning” 

Denna observation var på årskurs ett, under en svenskalektion. Denna dag var det 15 stycken 

nyanlända elever i förberedelseklassen. Lektionen började med att alla nyanlända elever och 

läraren sjöng. Sedan bad läraren de nyanlända eleverna att ställa frågor till mig. En av de 

nyanlända eleverna frågade vad jag hette, en annan nyanländ elev frågade vart jag kommer 

ifrån och en tredje frågade vad jag gjorde där. Jag svarade på frågorna och läraren bad de 

nyanlända eleverna att presentera sig själva. De nyanlända eleverna presenterade var och en 
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vad de hette och vart de kom ifrån, samt vilket språk de pratade förutom svenska. Sedan skrev 

läraren bokstaven ”Ee” på tavlan och frågade vad bokstaven hette. En nyanländ elev svarade 

att det är ett ”e”. Sedan frågade läraren vilka som hade bokstaven ”e” i sina namn. De 

nyanlända eleverna som hade ett ”e” i sina namn räckte upp handen och tillsammans med 

läraren gick de igenom namnen som innehöll ett ”e”. Läraren skrev bokstaven ”E” återigen på 

tavlan men denna gång mycket långsammare. Läraren sade ”först gör vi ett stort L, sedan gör 

vi ett tak på det och till sist drar vi ett streck på mitten”.  

 

Efter genomgången bad läraren alla nyanlända elever att ta fram sina läshäften och sade 

att ”fingret skall ner på texten” och alla läste ”Raketen och roboten” tillsammans. ”Raketen 

flyger till rymden”. Det börjar regna”. Läraren frågade ”vad är regn”? En nyanländ elev 

svarade ”vatten som kommer från himlen”. ”Bra” sade läraren och de fortsatte att 

läsa ”Raketen ramlar i vattnet”. Läraren frågade ”vad är ramla”? En annan nyanländ elev 

svarade ”man ramlar det gör ont”. Läraren sade ”just precis” och visade med kroppen 

samtidigt som hon förklarade att när man går kan man ramla. Läraren frågade ”vilken färg har 

vatten”, de nyanlända eleverna svarade ”blå”? Läraren frågade då ”vilken färg har vattnet som 

ni dricker”? Läraren fick inte något svar denna gång. Hon tog fram en ramlösaflaska med 

vatten i och visade samtidigt som hon sade ”jag ser igenom” och frågade en av de nyanlända 

eleverna ”ser du igenom”. ”Ja”, svarade den nyanlända eleven och läraren förklarade att det är 

genomskinligt och lade till att ibland är vattnet i havet blått eller grönt.  

 

De fortsatte att läsa ur läshäften ”Piloten slår sig”. ”Det kommer blod”. Läraren frågade ”vad 

är blod”? En nyanländ elev svarade att ”blod är rött”. Läraren frågade vad det heter på 

arabiska, turkiska och alla andra språk som de nyanlända eleverna har som modersmål. 

Läraren ritade en arm på tavlan och visade samtidigt på sin egen arm att ibland när man gör 

sig illa kan det komma blod. Läraren gick vidare och frågade ”vad är en pilot”? Två av de 

nyanlända eleverna räckte upp handen och en flicka fick ordet ”det är en kapten”, svarade 

flickan. En annan nyanländ elev lade till att piloten kör flygplan. Läraren förklarade att det var 

alldeles rätt och att det egentligen är en astronaut som kör rymdraketer, men att det är svårt att 

stava. Därför hade lärarna använt sig av ordet pilot i texten. Läraren påminde om fingret och 

bad alla att fortsätta att läsa tillsammans. ”Roboten hjälper piloten. Sen lagar han raketen”. 

Läraren frågade ”vad gör roboten?” Läraren fick inget svar och frågade då vad hon brukade 

göra när någon av de nyanlända eleverna ramlade. En nyanländ elev svarade att de får 

plåster. ”Ja”, svarade läraren och frågade vad roboten gjorde. En nyanländ elev svarade 
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då ”hjälpa laga”. Undervisning avslutades med att hälften av klassen gick på idrottslektion 

och resten som blev kvar fick börja arbeta i bokstavsboken. 

 

6.8 Analys av lektionen ”Läsning” 

Material som användes under denna observation var läshäften och en whiteboardtavla. 

Undervisningen började med att de nyanlända eleverna tillsammans med läraren sjöng en 

sång. Olgaç menar att sånger gynnar gemenskap och bidrar till att stämningen i ett klassrum 

blir positiv och avspänd (Olgaç, 1995:27). Både Olgaç och Svensson är eniga om att sånger 

bidrar till språkutvecklingen (Svensson, 2008:155). Det som var tydligt på denna observation 

var att de nyanlända eleverna var med och sjöng. Det var dessutom en mjuk start på dagen 

och de nyanlända eleverna såg glada och nöjda ut. Atmosfären i förberedelseklassen var 

harmoniskt.  

 

Läshäftena som de nyanlända eleverna sedan tog fram var skrivna av läraren tillsammans med 

lärarens kollega. Texterna innehöll bilder och var lättlästa. Elmeroth menar att språklig 

kompetens betyder mer än att läsa och skriva. Denna observation stärker det Elmeroth menar 

vilket även inkluderar förmågan att samtala, reflektera, upptäcka samband mellan olika 

kunskapsområden, ta ställning till samt integrera ny kunskap med tidigare kunskap (Elmeroth, 

2007:22). De nyanlända eleverna var uppmärksamma under hela undervisningen, detta var 

tydligt då de flesta av de nyanlända eleverna räckte upp handen varje gång läraren ställde en 

fråga, förutom den gången läraren frågade vad för färg vattnet vi dricker har. De nyanlända 

elever som inte räckte upp handen visade att de hängde med dels genom att följa texten med 

fingret och dels genom att de tittade upp på läraren när hon talade.  

 

Denna observation stärker även Fridlunds hänvisning till Reichenberg som menar att elever 

som, oavsett språklig kompetens i det svenska språket, tillsammans med läraren får möjlighet 

att reflektera sedan diskuterar och talar kring textens mening. Detta främjar elevernas 

språkliga utveckling (Fridlund, 2011:41). Varje gång läraren ställer en fråga svarar eleverna 

eller tittar upp och läraren fyller på med nya kunskaper genom att berätta. 

 

Under denna observation framkommer det att läraren använde sig av ett begripligt språk men 

ändå snäppet över de nyanlända elevernas språkliga nivå. Detta kan kopplas till Lindberg som 

hänvisar till Kraschen, som menar att språkinläraren förstår inflöde som ligger på en högre 



31 
 

nivå. Detta genom att språkinläraren utöver den grammatik som den redan kan även skall 

använda sig av sammanhanget eller utomspråklig information, det vill säga kunskap om 

situation och så vidare (Lindberg, 2005:45ff). De nyanlända eleverna använde sig av 

kunskapen de redan hade och utifrån situationen, alltså texten och bilderna, var de aktiva och 

använde språket under undervisningen.   

 

6.9 Observation två på Södra skolan: Lektionen ”Ordlek” 

Undervisningen började med att de nyanlända eleverna och läraren sjöng ”Jag säger god 

morgon till er”. Efter sången frågade läraren om det var någon som var klar med fredagsläxan. 

Två av de nyanlända eleverna räckte upp handen. Läraren bad en av dem komma fram till 

tavlan. Flickan gick fram och rabblade upp bokstavsramsan som var läxan och när hon var 

klar berömde läraren henne och bad henne att sätta sig ner. Sedan fick den andra flickan som 

hade räckt upp handen komma fram och även hon rabblade upp bokstavsramsan och fick 

beröm av läraren.  

 

Undervisningen fortsatte med att de gick igenom veckans bokstav som var ”Ee”. Förutom 

bokstavsramsan fick de nyanlända eleverna läsläxa och veckans ord att lära sig, som tillhör 

veckans bokstav. Läraren gick igenom orden och satte bilden som tillhörde ordet på tavlan. 

Läraren började med bilden som föreställde ordet ensam. Läraren frågade ”vill man vara 

ensam”?  En av de nyanlända eleverna svarade ”nej”. Läraren frågade då ”men vill man aldrig 

vara ensam”? Samma person svarade återigen ”nej”. Då sade läraren ”jag vill vara ensam 

ibland”. Läraren berättade att hon blir väldigt trött i huvudet ibland och då vill hon vara ensam 

en stund, men att hon inte vill vara ensam för alltid. Läraren gick över till andra ordet som var 

elev och frågade vilka som är elever. En av de nyanlända eleverna svarade ”vi alla här är 

elever” och visade med sina händer mot resten av klassen. ”Bra”, sade läraren och fortsatte 

med det tredje ordet som var enorm och berättade för de nyanlända eleverna att om något är 

jättestort så säger man att det är enormt.  

 

Det fjärde ordet var eld. En av de nyanlända eleverna räckte upp handen och berättade att man 

kan grilla korv och hamburgare på elden. Läraren svarade ”ja precis”, och lade till att man 

även kan värma sig med elden också, samtidigt som hon visade med sin kropp. Det femte 

ordet var ekorre och tillsammans med de nyanlända eleverna sjöng de om en ekorre. Sjätte 

ordet var elefant och läraren frågade om det fanns några elefanter i Sveriges skogar och fick 
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ett nej av samtliga. Läraren frågade om elefanter var tunga eller lätta. De nyanlända eleverna 

svarade tillsammans ”de är tunga”. Läraren berättade att hon kunde många sånger om 

elefanter och sjöng en sång samtidigt som hon visade med kroppen. Det sjunde ordet var 

element och en av de nyanlända eleverna gick upp och visade upp klassrummens element. 

Läraren frågade vad som händer om man stänger av elementen. Den nyanlända eleven 

svarade att det blir kallt då.  

 

Läraren gick vidare till det åttonde ordet som var envis, pekade på bilden, och sade ”pojken 

vill bestämma, om han inte får det så blir han arg och envis”. Läraren berättade att i Sverige 

säger man envis som en åsna, i Turkiet och Iran säger man envis som en get och i Azerbaijan 

säger man envis som en kamel. När alla bilderna kom upp på tavlan tog läraren fram texten 

till bilderna och frågade vad det stod. De nyanlända eleverna räckte upp handen. Den 

nyanlände elev som fick tala fick läsa ordet som stod på lappen och satte det under den bild 

som var rätt och så fortsatte de tills alla ord hamnade under rätt bild. Undervisningen slutade 

med att hälften av klassen gick iväg till idrotten.  

 

6.10 Analys av lektionen ”Ordlek” 

Materialet som användes under denna observation var bilder på olika föremål och egenskaper, 

ord på bilderna och en whiteboardtavla. Likt första observationen började undervisningen 

med att de nyanlända eleverna sjöng tillsammans med läraren. Läraren använde sig av bilder 

istället för ord. Enligt Liberg är bilder avläsbara i de flesta kulturer, i detta fall kan det tolkas 

som att de nyanlända eleverna förstår vad det är för något läraren talar om, oavsett om de vet 

namnet eller inte på bilden (Liberg, 2003:21). Bilden får ett namn varje gång läraren frågar 

och får ett svar. Läraren utvecklar dessutom orden och går igenom vad de kan användas till, 

tillsammans med de nyanlända eleverna. Liberg menar att de flesta bilder kan ge flera 

betydelsebottnar och ger trädet ek som exempel, som även kan föreställa styrka, tålighet med 

mera (Liberg, 2003:21ff). Detta kan kopplas till lärarens arbetssätt när läraren exempelvis 

frågar vad man kan göra med elden, då läraren ger de nyanlända eleverna möjlighet att 

utveckla sitt språk samt förstå ordet i olika sammanhang.  

 

Läraren har ett interkulturellt förhållningssätt. Detta var tydligt på flera av observationerna, då 

läraren kunde uttrycka några ord på de nyanlända elevernas olika modersmål som hon hade 

lärt sig, eller frågade vad saker hette på olika språk. I denna observation tog läraren upp att 
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man säger envis som en åsna i Sverige och ger exempel hur man säger i andra länder. Enligt 

Olgaç måste interkulturellförhållningssätt finnas i all undervisning. Vidare menar Olgaç att ett 

interkulturellt förhållningssätt innebär att man använder sig utav elevernas bakgrund, 

erfarenheter och kunskaper, vilket denna lärare gör (Olgaç, 1995:10). Även Löthagen, 

Lundenmark och Modigh stärker detta genom att hänvisa till skolverkets rapport. Ett 

interkulturellt arbetssätt menar samma författare stärker elevernas självkänsla och identitet 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008:37ff). Detta framkom på observationen då flera av 

de nyanlända eleverna gav ett leende och såg nöjda ut. 

 

Lärarens undervisning gav tillfälle och möjlighet till de nyanlända eleverna att lyssna, tala och 

tänka vilket stärker Elmeroth beskrivning om funktionell färdighetsträning. Detta innebär att 

de nyanlända eleverna utvecklar ordförråd och inlärning av grammatik samt stavning när de 

lyssnar, talar och tänker. Vidare menar Elmeroth att språkträning sker i konkreta situationer 

som eleverna kan koppla till sina egna erfarenheter (Elmeroth, 2007:24). Detta framkom då de 

nyanlända eleverna kunde koppla händelser på både första och andra observationen i texter, 

bilder och ord till sina egna erfarenheter. 

  

6.11 Presentation av intervjuerna 

Som tidigare nämnt har jag intervjuat två lärare i två olika förberedelseklasser. Norra skolans 

lärare var en manlig lärare och jag kommer från och med nu kalla honom för Per. Södra 

skolans lärare var en kvinnlig lärare och hon kommer att kallas för Sara. Dessa är påhittade 

namn för att de inte skall kännas igen. Jag väljer att slå ihop mina intervjuer och de svar samt 

frågor jag anser är relevant för mitt syftesbeskrivning samt för mina frågeställningar.  

 

6.11.1 Hur arbetar lärarna i sina förberedelseklasser med nyanlända elevers 

andraspråksutveckling? 

Per berättar att i en förberedelseklass arbetar man med svenska som andraspråk och följer 

kursplanen. Per berättar också att alla ämnen i deras förberedelseklass är språk och menar 

vidare att alla ämnen är integrerade med varandra. Med integrering förklarar Per att man talar 

svenska i exempelvis matematik och i alla andra ämnen. Per berättar vidare klassen sjunger 

varje morgon. Till en början har de cd-skivor och lyssnar på olika sånger som exempelvis 

Majas alfabetssång. Vartefter börjar de nyanlända eleverna att sjunga själva. Per berättar 

vidare att de har högläsning varje dag redan från start. Per förklarar att han högläser 
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bilderböcker från början och vartefter blir det svårare böcker med färre bilder och mer text. 

Per berättar att de diskuterar kring böckerna. Per förklarar att anledningen till att 

förberedelseklassen har tillgång till två klassrum är för att det är så stort åldersspann mellan 

de nyanlända eleverna och de har olika behov, alltifrån att lära sig att läsa och skriva till olika 

ämnen. Per förklarar att han och fritidspedagogen oftast delar på de nyanlända eleverna och 

försöker individanpassa undervisningarna. Per berättar vidare att undervisningen oftast blir en 

kompromiss, därför är det viktigt att ta tillfället i akt när nyanlända elever stegvis får börja i 

ordinarie klass och att då individanpassa undervisningen för de elever som är kvar. Per 

förklarar att han i början arbetar med de nyanlända elevernas ordförråd och korta meningar.  

 

Sara förklarar att i en förberedelseklass har man svenska som andraspråk. Sara berättar att hon 

arbetar mycket med gester, kroppsspråk och bilder i sin klass medan hon talar och berättar för 

de nyanlända eleverna. Sara förklarar att detta är för att de nyanlända eleverna skall förstå vad 

hon menar. Sara berättar att hon anser att alla olika ämnen är integrerade i det svenska språket 

och ämnen som exempelvis matematik och naturvetenskap också är språkutvecklande. Sara 

förklarar att även inom matematik och naturvetenskap använder hon sig av olika ord och 

bilder för att förklara för de nyanlända eleverna. Sara berättar att de nyanlända eleverna 

kunskapsmässigt kan vara i olika nivåer och menar att vissa kan lära sig ord medan andra kan 

lära sig ord samt ordets betydelse i flera olika sammanhang. Sara ger ordet is som ett exempel 

och berättar att vissa av de nyanlända eleverna bara lär sig bara ordet is, medan andra lär sig 

att det är kallt och att man kan ha det i sin dryck och så vidare. 

 

Sara berättar att hon som lärare hela tiden måste fundera och reflektera över hur man arbetar 

språkutvecklande. Sara förklarar att det är ytterst viktigt att arbeta med ämneskunskaperna 

som är språkutvecklande. Sara berättar att hon individanpassar undervisningen exempelvis när 

halva klassen har ämnet idrott och andra tillfällen är när de nyanlända eleverna har modersmål. 

 

6.11.2 Likheter och olikheter samt analys av hur arbetar lärarna i sina 

förberedelseklasser med nyanlända elevers andraspråksutveckling? 

En av likheterna var att både lärarna arbetar på ett integrerad arbetssätt. Som tidigare nämnt 

stärker lärarnas arbetssätt Grönings hänvisning till Gibbons om att alla 

undervisningsaktiviteter är tillfälle till språkligt lärande (Gröning, 2006:15). 
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En annan likhet är att Per berättar att de sjunger varje morgon, detta sade inte Sara på 

intervjun men däremot bevittnades detta på observationerna. Detta kan kopplas till Olgaç 

(Olgaç, 1995:27) och Svensson (Svensson, 2008:155) som menar att sång är ett bra stöd för 

språkinlärning. 

  

En annan likhet mellan lärarnas arbetssätt är att Sara förklarar att hon arbetar mycket med 

kroppsspråk. Per redogjorde inte detta under intervjun men även detta bevittnades under 

observationen. Ett exempel är när Per visade med kroppen hur man är när man är nyfiken till 

en av nyanlända eleverna. Abrahamsson menar att infödde ofta anpassar sitt sätt att tala till 

språkinlärarens nivå genom att bland annat välja enklare samtalsämnen och tala långsammare 

(Abrahamsson, 2011:182). En parallell kan man dra till att lärarna även arbetar med 

kroppsspråk för att de nyanlända elevernas förståelse skall öka.   

  

En av likheterna var även att Per sade att de högläser. Sara tog inte upp detta på intervjun, 

men det observerades under observationen med olika texter. Elmeroth menar att arbeta med 

texter är mer än att läsa och att skriva, då det även inkluderar förmågan att samtala, reflektera, 

upptäcka samband mellan olika kunskapsområden, ta ställning till samt integrera ny kunskap 

med tidigare kunskap (Elmeroth, 2007:22). Båda lärarna samtalade och reflekterade om texter. 

Detta stärks även av Fridlunds hänvisning till Reichenberg som menar att oavsett språklig 

kompetens i det svenska språket gynnas elevernas språkliga utveckling när eleverna får 

möjlighet att diskutera och tala kring texten (Fridlund, 2011:41). 

 

Lärarna tar upp att man arbetar med ämnet svenska som andraspråk i förberedelseklassen. 

Enligt Hyltenstam skall elever i ämnet svenska som andraspråk vad gäller behärskning av 

svenskan få en adekvat undervisning. Detta innebär enligt Hyltenstam att läraren skall kunna 

bedöma eleverna och anpassa undervisningen efter varje elevs behov (Hyltenstam, 2003:50ff). 

Båda lärarna berättar att de individanpassar sina undervisningar när det är halvklass. Per har 

tillgång till en fritidspedagog och kan oftare arbeta med halvklass, vilket inte Sara har samma 

möjlighet till. 

 

6.11.3 Vilka undervisningsmetoder och material används i förberedelseklasser? 

Per berättar att de använder sig utav bilder och föremål samt upprepar och repeterar mycket 

om vad saker och ting heter. Per berättar också att de använder böcker från förlaget Gleerups 
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svenskbiten. Gleerups har ett stort utbud i svenska. Gleerups har läsböcker, 

läsförståelseövningar till alla elevers olika nivåer och som är lustfyllda (Gleerups, 2012-11-

17). Per berättar att de använder material från förlaget Sica som svenska som andraspråk där 

även Palinramen ingår. Palinramen som är ett självkontrollerande material och är lätt att 

använda för att lära sig språket. Eleverna kan arbeta ensamma eller i grupp. Vidare finns det 

övningar för den första undervisningen i svenska som andraspråk som är anpassad till 

elevernas behov (Sica, 2012-11-17).  

 

Per förklarar att pussel och spel är bra material för andraspråksinlärning och berättar vidare att 

många nyanlända elever inte har erfarenheter av pussel och att det oftast upplevs jobbigt till 

en början. Per säger att de nyanlända eleverna upplever det som roligt vartefter och då börjar 

de diskutera kring pusslets bilder. Per berättar att de nyanlända eleverna får tillfälle att vara 

sociala, räkna och diskutera under spelstunden. Per menar att ett bra undervisningssätt är att 

arbeta med tankekartor och gissningslekar, exempel på detta finns vid observationerna. De 

nyanlända eleverna får tillfälle att reflektera samt diskutera när man arbetar med tankekartor 

och gissningslekar, säger Per. 

 

Per har ett undervisningssätt som han kallar för diktamen och han menar att diktamen även är 

läxan. Undervisningen går ut på att de nyanlända eleverna får en bild av olika miljöer som 

exempelvis en skolgård, där de nyanlända eleverna är sysselsatta med olika aktiviteter. Per 

förklarar att de tillsammans med de nyanlända eleverna beskriver bilderna och att han skriver 

meningar på svarta tavlan som beskriver bilden. Vidare berättar Per att de nyanlända eleverna 

får skriva av meningarna och att det blir läxförhör på dessa meningar. De nyanlända eleverna 

får några veckor senare samma bild men då får de nyanlända eleverna själva skriva meningar 

som förklarar bilden. Då kan han följa utvecklingen genom att jämföra meningarna, menar 

han. 

 

Allt material som beställs till förberedelseklassen är alltid anpassat till andraspråksinlärare. 

Per förklarar att det är ytterst viktigt att vara kreativ i en förberedelseklass som lärare och att 

få de nyanlända eleverna att kommunicera. Per berättar att han oftast ställer ledande frågor för 

att få de nyanlända eleverna i förberedelseklassen att återberätta. Per använder 

helordsmetoden för läs - och skrivutveckling.    
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Sara berättar att hon använder sig av blandade metoder när det gäller läs- och skrivutveckling 

såsom LTG, helordsmetoden och ljudning samt avkodning. Hon anser att det bästa sättet för 

läs- och skrivutveckling är en kombinerad metod eftersom nyanlända elever är olika och lär 

sig på olika sätt. Sara använder sig av läromedel från förlaget Serholt, exempelvis bokstavskul 

och klara färdiga läs a och b från förlaget Hallgren & Fallgren. Serholt beskriver bokstavskul 

som en inspirerande handledning som ger förslag på att lära in bokstäver. Bokstavskul ger 

omtanke till elevernas olikheter (Serholt, 12-11-17). Hallgren & Fallgren Studieförlag 

beskriver övningsboken klara färdiga läs a och b som en nybörjarläsebok för invandrarbarn. I 

böckerna får man möta personer från andra länder för att göra lästräningen mer levande 

(Hallgren & Fallgren, 12-112-17). Sara berättar att de arbetar mycket med bilder, ramsor och 

sång. Hon och kollegan skriver tillsammans olika texter utifrån bilder som de använder till 

läsning och läxor. Sara berättar att de även skriver stenciler av dessa texter, där de skriver 

meningarna i fel ordning och ber de nyanlända eleverna klippa och klistra i rätt ordning i sina 

block. 

 

Sara berättar att de använder material från naturen som blad, kottar med mera för 

naturvetenskapslektioner och att de arbetar med NTA-lådor. Sara förklarar att NTA är en 

förkortning av naturvetenskap och teknik för alla. Sara berättar att det är verktyg med olika 

experiment i lådorna. 

 

6.11.4 Likheter och skillnader samt analys av vilka undervisningsmetoder och material 

används i förberedelseklasser.  

Även i denna fråga fanns många likheter mellan lärarnas arbetssätt. En av likheterna var att 

lärarna arbetade kreativt. Med detta menar jag exempelvis att Per arbetar med tankekartor, 

gissningslekar, spel och pussel. Sara och hennes kollega skriver egna texter för de nyanlända 

eleverna och använder NTA-lådor med olika experiment. Detta stärker Grönings hänvisning 

till Gibbons om att alla undervisningsaktiviteter är tillfällen till språkligt lärande (Gröning, 

2006:15). Detta stärker även Bunars hänvisning till Axelson som menar att lärare inte bör 

fokusera på uppgifter som endast fokuserar på ord och fraser (Bunar, 2010:76). Att arbeta 

kreativt skapar möjligheter till att samtala, lyssna och reflektera. Detta stärks även av 

Elmeroths beskrivning av funktionell färdighetsträning (Elmeroth, 2007:24). Även Čekaitė tar 

upp att arbeta med uppfinningsrikedom och viljan till anpassning till hur och vad eleverna 

skall leka. I denna avhandling framgår det att genom repetitioner samt via rutiner utvecklas ett 
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andraspråk. Čekaité menar dock att upprepning skall ske på ett lekfullt sätt då eleverna känner 

sig mer delaktiga och motiverade. Čekaitė menar även att det är ytterst viktigt att eleverna är 

delaktiga vid språkinlärning (Čekaitė, 2006:55ff). Detta stärks av både observationerna och 

intervjuerna då lärarna arbetade kreativt och repeterade mycket.  

 

En annan likhet är att båda lärarna arbetade med helordsmetoden, med skillnaden att Sara 

även arbetade med andra läs- och skrivutvecklingsmetoder som LTG och ljudningsmetoder 

och förklarar att hon kombinerar för att elever/nyanlända elever skall lära sig att läsa och att 

skriva på olika sätt. Saras syn stärks av Smith som menar att det inte finns en metod för 

läsundervisning som ger positivt resultat för alla elever. Enligt Smith är det två grundvillkor 

som skall uppfyllas för att eleverna skall kunna läsa. Dels att det skall finnas intressant 

läsmaterial som upplevs meningsfullt och dels att det finns en erfaren läsare som vägleder 

eleverna (Smith, 1997:12ff), vilket även stärker båda lärarnas arbetssätt. Per hade en bokhylla 

på väggen full med böcker och spel, där de nyanlända eleverna hade tillgång till böckerna. I 

Saras förberedelseklass fanns det inga bokhyllor med böcker men Sara arbetade mycket med 

texter vilket var tydligt på observationerna. Att Per hade en bokhylla full med böcker kan ha 

att göra med att i hans klass fanns det stora åldersskillnader mellan de nyanlända eleverna och 

utbudet måste därmed passa till alla. Sara hade enbart sjuåriga nyanlända elever och de flesta 

hade precis börjat läsa. 

 

En annan skillnad var att lärarna använde läromedel från olika förlag, men alla läromedel var 

anpassade till andraspråksinlärarna. 

   

6.11.5 Hur anser lärarna att modersmålslärare stödjer eller inte stödjer elevernas 

andraspråksinlärning? 

Per berättar att precis i starten innan nyanlända elever börjar i en förberedelseklass får 

modersmålsläraren vara med för att kartlägga de nyanlända elevernas språknivå. Per förklarar 

att så fort kartläggningen är klar får de nyanlända eleverna ha modersmålslärare på 

modersmålsundervisning. Per förklarar att det är hans uppgift att anpassa språknivån för 

samtliga nyanlända elever i förberedelseklassen. Per berättar att nyanlända elever som talar 

samma språk och talar sinsemellan har för- och nackdelar. Nyanlända elever kan hjälpa 

varandra vilket är bra, men det kan också leda till att de nyanlända eleverna blir beroende av 

varandra. Per förklarar att det är en stor nackdel och att de har en regel i förberedelseklassen 
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som innebär att inte tala sitt eget modersmål, utan att istället tala svenska så mycket som 

möjligt. 

 

Sara berättar att modersmålsläraren från en början hjälper med kartläggning av de nyanlända 

elevernas olika nivåer. Nyanlända elever som börjar i en förberedelseklass har redan ett starkt 

modersmål och hon förklarar vidare att hon anser att nyanlända elever som talar samma språk 

är en resurs inom en förberedelseklass. Sara berättar att den nyanlända eleven som har förstått 

uppgiften eller förklaringen kan förklara för sin kamrat i samma förberedelseklass. Nackdelen 

är att hon aldrig kan vara säker om den nyanlända eleven har förstått rätt och återberättar rätt 

för sin kamrat. Sara berättar att hon har mycket stöd av modersmålslärare då hon skickar e-

post och berättar vad förberedelseklassen arbetar med under veckan, och vad enskilda 

nyanlända elever behöver extra stöd med. Sara berättar vidare att vissa modersmålslärare 

kommer in i klassen och är med under lektionerna ibland. Modersmålslärarna är ett bra stöd 

när det gäller ämneskunskaper och när man förklarar ord som exempelvis envis då sådana ord 

annars är väldigt svåra att förklara. Sara berättar att hon även kan fråga modersmålsläraren 

saker som sägs på de nyanlända elevernas modersmål, ett exempel är observationen där Sara 

förklarar vad man säger om ordet envis i andra länder. 

 

6.11.6 Likheter och skillnader samt analys av hur anser lärarna att modersmålslärare 

stödjer eller inte stödjer elevernas andraspråksinlärning? 

Likheterna som fanns här var att nyanlända elever fick hjälp av modersmålslärarna att 

kartlägga nivåer. En annan likhet var att nyanlända elever hade modersmålsundervisning, I 

sina studier presenterade Fridlund att modersmålsundervisning bidrog till att eleverna 

lyckades bättre i skolans andra ämnen (Fridlund, 2011:34). Hyltenstam stärker det Fridlund 

menar om modersmålsundervisningen och anser att modersmålsundervisningen stödjer 

elevernas självkänsla samt utvecklingen av dubbelkulturell identitet, men är också ett 

instrument för kunskapsinhämtande. Hyltenstam presenterar även motivet att 

modersmålsundervisningen är ett stöd för inlärning av elevernas andraspråk (Hyltenstam, 

2003:53ff).  

 

Den största skillnaden mellan lärarnas arbetssätt var att Sara arbetade tillsammans med 

modersmålslärarna genom att kontinuerligt ha kontakt med modersmålslärarna och att 

modersmålslärarna var med i vissa undervisningstillfällen. Om Saras arbetssätt kan man dra 
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en parallell med Bunars presentation av modersmålslärarna och modersmålsundervisning. 

Bunar menar att modersmålsläraren skulle kunna stödja eleverna med andra ämnen, 

exempelvis matematik, samhällskunskap med mera på elevernas egna modersmål. Detta för 

att eleverna inte skall hamna allt för långt efter i ämneskunskaper på grund av deras 

otillräckliga kunskaper i det svenska språket (Bunar, 2010:69). Även Elmeroth stärker detta 

påstående och menar att för att inte riskera att en andraspråksinlärare skapar luckor i den 

kognitiva utvecklingen är det av stor vikt att fortsätta framåtskridandet av det 

kunskapsrelaterade språket på sitt modersmål (Elmeroth, 2007:22).  

 

Saras arbetssätt med modersmålslärarna stärks även av Hyltenstam som hävdar att inlärningen 

av svenska, alltså andraspråket, underlättas om eleven har en kvalificerad utveckling av sitt 

förstaspråk. I grova drag menar Hyltenstam elevens språk- och begreppsutveckling sker 

parallellt (Hyltenstam, 2003:53). 

 

6.11.7 När anser lärarna att en nyanländ elev är redo att kunna flytta in i en klass och 

hur lång tid tar det ungefär? 

På denna fråga svarade Per och Sara att det tog ungefär två till tre terminer innan de 

nyanlända eleverna fick börja en ordinarie klass. Både Per och Sara sade att det var 

individuellt hur fort det gick. Per och Sara berättade att de lyssnade på hur nyanlända elever 

återberättade saker. Lärarna berättade att när de nyanlända eleverna började använda ord och 

meningar istället för att peka och säga ”den”, för saker och ting, är de nyanlända eleverna 

redo att börja i den ordinarie klassen. Per berättade att det ibland kunde vara svårt för 

nyanlända elever att hänga med i ordinarie klasser när de väl har flyttat. Detta berodde oftast 

på att andraspråket inte var tillräckligt. Sara däremot berättade att det inte brukade vara 

svårigheter för nyanlända elever att anpassa sig i de ordinarie klasserna. Nästan alla elever i 

skolan hade ett annat modersmål och samma svårigheter med det svenska språket. Sara 

berättade att ibland blir nyanlända elevers andraspråk mycket starkare och hon tror att det 

beror på att nyanlända elever har ett starkare modersmål än elever som har levt i Sverige 

längre.  
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6.11.8 Analys av när anser lärarna att en nyanländ elev är redo att kunna flytta in i en 

ordinarie klass och hur lång tid tar det ungefär? 

Både Pers och Saras svar var att det tog cirka två till tre terminer innan de nyanlända eleverna 

började i en ordinarie klass och det stärks av det Elmeroth menar om att språket kan bli 

tillräckligt för att klara av vardagliga situationer redan inom några år (Elmeroth, 2007:21). 

Elmeroth beskrivning om att det tar fem till tio år för andraspråksinlärare stärker det Per 

menar om att det kan vara svårt för nyanlända elever att följa med språkmässigt i ordinarie 

klasser. Detta stärker även Saras förklaring om att det inte brukar vara svårt för nyanlända att 

anpassa sig till den ordinarie klassen, eftersom alla andra också är andraspråksinlärare i den 

skolan (Elmeroth, 2007:21). Saras förklaring av att nyanlända elever ibland utvecklar sin 

andraspråksinlärning starkare stärks av Hyltenstam. Hyltenstam hävdar att inlärningen av 

svenska, alltså andraspråket, underlättas om eleven har en kvalificerad utveckling av sitt 

förstaspråk (Hyltenstam, 2003:53). 
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7 Slutdiskussion 

Jag har i min uppsats utgått från en teoridel som baseras på hur nyanlända elever skall lära sig 

ett andraspråk, samt forskning och avhandlingar som har haft detta som fokus. Metoden som 

jag har utgått från är att observera lärare och nyanlända elever samt intervjuer av lärare för 

nyanlända elever.  

 

Efter att ha satt mig till ämnet relaterade teorier, begrepp och modeller hade jag en 

uppfattning av hur undervisningarna borde gå till teoretiskt. Jag valde som tidigare nämnt att 

observera totalt två stycken klasser under sex stycken lektionstillfällen. Det som skiljde sig 

mellan praktiken och teorin var att lärarna var mer uppfinningsrika gällande 

undervisningsmetoder samt material. Lärarna valde att framställa sina egna 

undervisningsmaterial istället för att endast använda färdiga material, vilket innebar att de 

anpassade materialet efter gruppens behov. Ett exempel på detta är att läraren själv har skapat 

texter som lästes under första observationen på Södra skolan, som tidigare presenterat i 

uppsatsen. Min uppfattning efter att ha observerat de nyanlända eleverna både på Norra och 

på Södra skolan är att de nyanlända eleverna var involverade i uppgifterna och hade ett stort 

intresse då läromaterialet faktiskt var anpassat för dem. Det som också var tydligt genom ett 

sådant här arbetssätt var att de nyanlända eleverna var tvungna att kommunicera på ett eller 

annat sätt då uppgifterna inte bara var att svara skriftligt i olika stenciler. Som nämnt i 

teoridelen betonar Lindberg vikten av att inläraren aktivt deltar i olika typer av samtal 

(Lindberg, 2005:46ff). En annan slutsats som jag har kommit fram till via mina observationer 

och intervjuer är att lärarna på båda Norra och Södra skolan hade en röd tråd i sina 

undervisningar, genom att exempelvis ha djurtema en vecka, där undervisningsmaterial 

skapas i detta tema både för läsning, matematik, skrivning och så vidare.  

 

Skillnaderna mellan dessa två skolor, som det framgår av under kapitlet resultatanalys, är att 

läraren på Södra skolan arbetar mer interkulturellt och tillsammans med modersmålslärarna, 

till skillnad från Norra skolan där modersmålslärarna inte är aktiva i förberedelseklassen. 

Södra skolan har valt att arbeta utifrån forskningarna som jag har nämnt i kapitlet modersmål 

och modersmålsundervisning. Som nämnt under teoridelen anser Löthagen, Lundenmark och 

Modigh att i ett interkulturellt klassrum har eleverna och lärarna en positiv syn på 

flerspråkighet och ser modersmålet som en tillgång (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 
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2008:37ff). 

   

Enligt både forskningar och mina intervjuer tar det mellan två till tre terminer innan en 

nyanländ elev flyttas över till ordinarie klass från sin förberedelseklass. Min slutsats är att 

detta bedöms vara rimligt då det tar tid att både anpassa sig till ett nytt land och att lära sig ett 

nytt språk på en rimlig nivå, dock inte till en språklig nivå som är avancerad.  

 

Norra skolan arbetar mycket utifrån lek och spel till skillnad från Södra skolan. Enligt 

Löthagen, Lundenmark och Modigh skall det vara glädjefyllt att lära sig ett nytt språk 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008:37ff). Min slutsats är att genom lek och spel kan de 

nyanlända eleverna ha en kommunikation utan att de egentligen behöver ha något gemensamt 

och ändå tala och utveckla sitt språk samt ha roligt.  

 

Lärarna i både Norra och Södra skolan arbetar med perspektivet att dessa nyanlända elever 

har svenska som andraspråk samt att de nyanlända eleverna oftast har andra kulturer och 

erfarenheter. Min slutsats är att det är nödvändigt att ha ett sådant perspektiv för att nyanlända 

elever skall känna sig accepterade och uppskattade. Detta innebär även att när de nyanlända 

eleverna känner att deras kulturer är accepterade, kommer de även vilja lära sig den svenska 

kulturen och detta blir en gemensam punkt för hela förberedelseklassen. Därmed anser jag att 

både Norra och Södra skolorna borde se över rutinen med att de nyanlända elevernas 

klassrum inte är integrerade med resterande skolan.  

 

Utifrån de gjorda observationerna och intervjuerna på dessa två förberedelseklasser är min 

uppfattning att nivån på förberedelseklasser för nyanlända elever är hög gällande 

undervisningsmetoder och undervisningsmaterial, samt att lärarna arbetar utifrån vad olika typ 

av forskning har kommit fram till för resultat. Syftet med den här uppsatsen var att belysa 

vilka undervisningsmetoder och modeller samt vilka material lärare använder sig utav för att 

bidra till bästa möjliga andraspråksinlärning hos nyanlända elever i förberedelseklasser. 

Resultatet av min uppsats är att mina observationer och intervjuer har påvisat att lärarna i 

förberedelseklasser för nyanlända elever har en utarbetad plan och metod för att dessa elever 

skall lära sig andraspråket på ett genomtänkt sätt. Jag anser att det är bra att varje enskild 

lärare i förberedelseklasser för nyanlända elever har friheten att själva utveckla 
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undervisningsmetoder och material då läraren kan anpassa det till sin egen grupp istället för 

att man har nationella material.  

 

Nu skall jag kort sammanfatta svaret på mina frågeställningar. Första frågeställningen var: hur 

arbetar lärarna i en förberedelseklass med nyanlända elevers andraspråksinlärning? 

 

Svaret är att lärarna arbetar intensivt med nyanlända elevers andraspråksinlärning genom att 

undervisa muntligt i hög grad. Detta för att få de nyanlända eleverna att kommunicera så 

mycket som möjligt med lärarna men också sinsemellan de nyanlända eleverna, vilket gynnar 

andraspråksutvecklingen.  

 

Min andra frågeställning var: vilka metoder och modeller/material används och fungerar i 

skolan så att de nyanlända eleverna så snart som möjligt kan integreras i en ordinarie klass?  

 

Svaren är många som det även framkom i denna uppsats, men kan kort beskrivas med att 

lärarna använder sig utav olika metoder och modeller som de själva anser fungerar bäst. 

Sammanfattningsvis var lärarna kreativa, skapade egna undervisningar och framställde eget 

material. De använde sig också utav olika läroböcker, bilder, sånger, ramsor, texter, 

kroppsspråk och läromedel. Det framkom att det är individuellt hur lång tid det tar för 

nyanlända elever att integreras i en ordinarie klass. Det vanliga var att det tog mellan två till 

tre terminer för nyanlända elever att flytta in i en ordinarie klass.   
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide till pedagogen 

Vad heter du? 

Vad har du för utbildning? 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat inom en förberedelseklass? 

Hur många elever finns det i din klass? 

Vilka åldrar finns det i din klass? 

Vilka elever hamnar i en förberedelseklass? 

Hur arbetar du i din förberedelseklass med nyanlända elevers andraspråksinlärning? 

Vilka undervisningsmetoder och material används i din klass? 

Vilka metoder och material anser du fungerar bra och mindre bra? 

Hur individanpassar du din undervisning i en förberedelseklass? 

Får du stöd i din undervisning av andra pedagoger? 

Har ni tillgång till modersmålslärare? 

Anser du att modersmålslärare stödjer eller inte stödjer elevernas andraspråksinlärning? 

När anser du att en elev är redo att kunna flytta in i en vanlig klass och hur lång tid tar det 

ungefär? 

Uppstår det några svårigheter när eleven flyttar in i en vanlig klass? 

Hur samarbetar ni med föräldrar? 

Finns det tillgång till tolk? 

 

 

Stödord: Andraspråksinlärning, material, undervisningsmetoder, modersmålsundervisning, 

nyanlända, förberedelseklass, föräldrar. 

 
 


