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Abstract  

 

Then the language learning process and the approach in a preparatory class differs itself from a general 

class. The methods conducted in a preparatory class are not just focused on teaching as in a more 

traditional method. Achieving the objectives in a preparatory class depends on the individual student 

and the cohesion in the group. Students have different backgrounds and knowledge level, therefore it is 

extremely important that the teachers use different work methods in order to achieve and to promote the 

students' language development. The aim with this survey is to get the knowledge about what education 

methods is being used by teachers in a preparatory class. The study will be based on three teachers work 

from different schools and the focus will be on the education methods, operation methods and the 

individualization degree of the education methods.  As we will see the operation methods of all the 

teachers are based on the same plan and the difference between them are small. The education method 

on the other hand differs between teachers and depending on the class the teacher will reform the 

methods to more accommodate the needs of the students in the class. As for the individualization degree 

of the education methods the study will show that the goals of the methods do not get achieved due to 

lack of resources. The teachers do not have the time to individualize the education for each student to 

the degree that is written in the national school plan.     

 

 

Keywords: Education methods, Operation methods, Individualization, Preparatory class, Swedish as the 

second language. 

 

Nyckelord: Arbetssätt, Undervisningsmetoder, Individualisering, Förberedelseklass, Svenska som andra 

språk. 
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1. Introduktionskapitel  

 

1.2 Inledning  

 
Denna undersökning belyser hur språkinlärningsprocessen ser ut i en förberedelseklass inom tre olika 

skolor i södra Stockholm. Grunden till denna undersökning är att få en större förståelse om 

undervisningsmetoder för nyanlända elever i en förberedelseklass. Det är intressant att ta reda på vilket 

eller vilka arbetssätt som är lämpligast i en elevs språkkunskapsutveckling. Detta bidrar även 

möjligheten till att elever som går i en förberedelseklass får en fortlöpande kunskapsutveckling i det 

svenska språket redan från dag ett. Att uppnå målen i en förberedelseklass ser olika ut från individ till 

individ och detta just för att alla elever inte delar samma bakgrund och kunskapsnivå. Därför är det 

också oerhört viktigt att handledarna använder sig utav olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att 

uppnå och främja elevernas språkutveckling.   

 

1.3 Allmän bakgrund- en förberedelseklass 

Under detta kapitel klargörs betydelsefulla grundsyner för att få en helhetsbild om vad en 

förberedelseklass är samt för att få en tydlighet om vilka mål och betygskriterier som gäller i en 

förberedelseklass. Modersmål är en viktig aspekt som tas upp i detta kapitel då modersmål har en stor 

betingande påverkan på sättet som målspråket lärs in och används för att eleverna i en förberedelseklass 

ska kunna uppnå det svenska språket.
1
  

 

En förberedelseklass är ett sätt för kommunen att ta hand om skolpliktiga invandrar- och flyktingbarn 

som inte har några eller otillräckliga kunskaper i svenska språket
2
. Dessa klasser är åldersblandade där 

elever skrivs in under hela skolåret. Förberedelseklasser fungerar som en slussgrupp och spridningen i 

gruppen blir både åldersmässigt och kunskapsmässigt väldigt stor
3
. Tidsperioden där en elev går i en 

förberedelseklass varierar men omfattas genomsnittligt ca: 1-2 år. Det som avgör hur länge en elev kan 

fortsätta i en förberedelseklass beror dels på det ekonomiska faktum och dels på elevernas individuella 

bakgrundshistoria. Det är dock svårt att bedöma hur länge en elev ska kunna få fortsätta att gå i en 

                                                   
1
 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk 2004:184 

2 Linde, E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 7 
3
 Linde,E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 7 
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förberedelseklass men genom att ta reda på några frågor
4
, kan lärare och elevvårdspersonalen få en 

uppfattning om vilka behov individen har och hur mycket förberedelsetid som behövs innan eleven kan 

övergå till en ordinarie klass.
5
 

 

 

En förberedelseklass är en grupp elever som kommer från många olika kulturer som tillsammans ska 

lära sig att respektera varandra samtidigt som de ska lära sig att anpassa sig till den svenska kulturen och 

lära sig ett nytt språk
6
. I dessa klasser får eleverna en lugn skolstart i en mindre grupp, där det finns en 

större möjlighet att möta varje elevs behov. Dessutom ger detta även ett vis utrymme och tid för dessa 

elever att bearbeta de trauman många av eleverna bär med sig.
7
 Det är viktigt att få grepp om elevens 

psykosociala och inlärningsmässiga utveckling
8
. Då detta kan påverka elevens kunskapsinlärning samt 

utveckling inom det svenska språket. ”Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper 

främja elevernas fotsatta lärande och kunskapsutveckling”
9
  

Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium bilda sig en uppfattning om följande punkter nedan för att 

kunna ta del av elevens vidare kunskapsutveckling. 

 Från vilket land kommer barnet? Hur ser familjestrukturen ut? 

 Vilket är barnets modersmål? Förekommer det flera språk i familjen eller i landet? Är språket 

besläktat med svenskan?   

 Anledningen till att de flyttade till Sverige? 

 Vilken religion har barnet? 

 Vilken skolbakgrund har barnet och föräldrarna? 

 Hur anser föräldrarna att barnet mår? Vad tycker barnet om att göra?  10 

 

En förutsättning för elevernas kunskapsutveckling är att elevernas tidigare kunskaper som de har med 

sig kan tas till vara i undervisningen
11

. Därför är det viktigt och bra att klassläraren och ämnesläraren 

samarbetar med modersmålslärare då man får en bättre bild av elevens kunskaper och förmågor.
12

 

Skolbakgrunden ser olika ut från individ till individ, vissa av eleverna har haft en skolerfarenhet medan 

andra som har gått i skolan haft en splittrad skolgång, det finns även de elever som inte alls har gått i 

                                                   
4
 Se bilaga 1 

5
 Linde, E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 8 

6
 Linde, E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 11 

7
  Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 5  

8  Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 11 
9 Lindström, L & Lindberg, V. Pedagogisk bedömning – om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. 1995:122 
10

 Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 11-12 
11 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 Sid 15 
12

 www.skolverket.se/publikationer?id=2027Sid 12 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
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skolan innan de börjar i en förberedelseklass.
13

 De mål och målsättningar som man har i en 

förberedelseklass är att ge eleverna en trygghet genom att ha en klart strukturerad skoldag med rutiner 

och stärka deras självkänsla och identitet. Samtidigt som man ger eleverna sådana färdigheter i det 

svenska språket att de kan integreras i en ordinarie klass samt att introducera eleverna i det svenska 

samhället.
14

  För att kunna lyckas i en förberedelseklass så krävs det att en lärare ska under hela 

skoldagen vara totalt disponibel och som i vått och torrt står vid elevens sida när de behöver stöd.
15

 En 

grundläggande uppgift som handledarna i en förberedelseklass har är att genom ord och handling bygga 

upp ett förtroende som ser till att eleverna litar på att lärarna vill att de ska lyckas samt att visa eleverna 

respekt och erkänna de kulturella och personliga erfarenheter som eleverna har. Detta medgör man 

genom att bedriva en kultur–mottaglig undervisning som på ett naturligt sätt föra in elevernas kultur, 

språk och inlärningsstilar i klassrummet
16

. När eleverna känner sig respekterade för den de är endast då 

eleverna kan tillägna sig nya kunskaper och få en starkare vilja att lära sig. 
17

 

 

1.4 Språk i fokus  

 

Inlärningsmiljön skiljer sig åt på samma sätt som åldern gör när eleven börjar lära sig det svenska 

språket.
18

 Enligt författaren Kerstin Nauclér (2002) är det så att invandrare och flyktingar som bor i ett 

bostadsområde eller kommuner där kontakten med infödda svenskar eller svenskar i allmänt är sällsynta 

tar det längre tid att lära sig det svenska språket.
19

 Handledarna som arbetar med svenska som andra 

språk har en central roll att strukturera och planera undervisningen på ett sådant sätt där eleven får 

möjlighet till att tillägna sig generaliserbar kunskap om ordbildning, böjningsmönster, regler och 

strategier för att kunna gissa och dra slutsatser om ordbetydelser samtidigt som detta ska vara anpassad 

till elevens språknivå.
20

 I Lpo 94 står det att läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenhet och tänkande.21
 Språkinlärningen fungerar främst när det är intresseväckande 

och meningsfullt då språkinlärningen och språkutvecklingen får en allt större betydelse. Detta för att 

språkinlärningen övas på en språkmedvetenhetssätt och det är då språket utvecklas, enligt forskaren 

Rebecca Oxford (1990).
22

 Det står även i Lpo 94 att lärarens skall organisera och genomföra arbetet så 

                                                   
13

 Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 11 
14

 Linde, E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 12 
15

 Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 63-64  
16

Axelsson, M. Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 1999: 27 
17

 Holmegaard, M. Språkmedvetenhet och ordinlärning. 1999: 43 
18 Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:116 
19 Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:117 
20

 Holmegaard, M. Språkmedvetenhet och ordinlärning. 1999: 14 
21 Lpo 94: 12 
22

Holmegaard, M. Språkmedvetenhet och ordinlärning. 1999: 37 
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att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att det egna kunskapsutvecklingen går 

framåt.23
Språkundervisningen anses vara mer effektiv när individen får integrera språk – och 

ämnesundervisning som ett arbetssätt som främjar språkinlärningen
24

 vilket även poängteras i Lpo 94 då 

lärarens ska ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen25
 och hur detta kan anges 

som ett exempel kommer att framgås under teorianknytningen.  

 

1.5 Modersmål 

”Skolan är skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om hon eller han behöver .”
26

 

Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är ett effektivt redskap för en elevs 

kunskapsutveckling. Detta just för att eleven inte ska få svårigheter med olika begrepp i olika ämnen 

och därför är det bra med undervisning i modersmål parallellt med den svenska undervisningen.
27

 

Elevens språkutveckling och identitet byggs vidare genom att aktivt delta i modersmåls 

undervisning.
28

”Skolan bör kartlägga elevens läs – skrivförmåga samt kunskaper i modersmål, i svenska 

och i andra språk”.
29

 På så sätt får eleven det lättare att lära sig ett främmande språk genom att 

inlärningen även sker på deras modersmålsspråk och dessutom förstärkas elevens identitet när de 

utvecklar kunskap på deras modersmål.
30

 

 

1.6 Bedömning av språkfärdigheten i en förberedelseklass 

 

”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andra språk är att eleverna ska uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. 

Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska”.
31

 

Handledaren ska bedöma elevens språkutveckling samt färdighet utifrån hur långt eleven har kommit i 

sin språkutveckling mot förstaspråksnivå
32

 och för att förstå elevens inlärning så måste handledaren 

skapa sig ett helhetsperspektiv med hänsyn till elevernas totala situation
33

. ”Betydelsefullt inom ämnet 

                                                   
23

 Lpo 04:12  
24

Gibbons, P. Stärka språket Stärka lärandet. 2008: 162 
25

 Lpo 94: 12  
26

 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 Sid 15 
27

 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 Sid 15 
28

Rodell Olgac, C. Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 1995: 20 
29 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 Sid 12 
30 Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004:23 
31

 Skolverket. Kursplanen i svenska som andra språk  
32 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 sid 15 
33

Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:127 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
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svenska som andra språk är att skapa förutsättningar för att i tal och skrift uttrycka komplicerade 

tankar utan för tidiga krav på formell korrekthet”.
34

  

Enligt författaren Lena Sjöqvist(2004) så har läroplanen och kursplanen en anvisning om en helhetssyn 

på lärandet som betyder att bedömningen måste få en ny inriktning och inte enbart baseras på 

traditionella tester.
35

 Detta står även i kursplanen, att bedömningen inte enbart hänvisas till elevens 

förmåga att använda det svenska språket utan att bör ha deras förståelse om språkinlärningen och 

språkutvecklingen samt att se hur de använder denna kunskap i arbetet med den egna språkutvecklingen 

i tankarna
36

.  

Handledare som arbetar i en förberedelseklass bör vara medvetna om att prov som är skapade efter 

enspråkiga elever innebär en risk för misslyckande för de elever som arbetar med att utveckla sitt 

andraspråk enligt den kanadensiska professorn Cummins(1986,1996). Det finns en tendens att glömma 

att språkinlärningen är tidskrävande samt att andraspråksinlärare under denna process inte kan bedömas 

på samma sätt som förstaspråkstalare. Därför bör bedömningen i undervisningen baseras på den 

individuella första- och andraspråksutvecklingen än årskursnivåer eller förutbestämda kriterier.
37

 Många 

nyanlända elever känner sig ointelligenta för att de inte förstår och inte kan de nya reglerna i språket. 

Denna process som alla nyanlända elever oavsett ålder går genom under deras språkinlärning är en 

övergångsfas som kommer att ändras med tid. Handledaren bör alltid uppmuntra eleverna så att de inte 

känner sig ointelligenta då de gör misstag eller inte förstår, utöver detta ska handledaren även fokusera 

på att hjälpa eleverna att komma igång i det nya lärosystemet.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
34 Skolverket. Kursplanen i svenska som andra språk 
35 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 628 
36

 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 629 
37Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004:524 
38

 Brandell-Forsberg, M & Almqvist, K. Projekt ”bildverkstaden”. 1997: 51 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 problemformulering 

 

Utifrån det som nämnts i bakgrunden är det intressant att veta vilka undervisningsmetoder som fungerar 

bäst anpassande för elever som går i en förberedelseklass som har som syfte att bearbeta deras 

språkinlärningsprocess och språkkunskapsutveckling . Det är intressant för mig som blivande lärare då 

jag kommer att arbeta med dessa elevers uppgifter. Då språkinlärningsprocessen samt arbetssättet i en 

förberedelseklass skiljer sig i stort jämfört med en ordinarie klass så blir det väldigt intressant att få 

kunskap om varför just dessa arbetssätt och undervisningsmetoder är de mest lärorika i undervisningen i 

en förberedelseklass. Det har gjorts undersökningar om språkutvecklingen och språkinlärning för 

nyanlända elever men dock inte med dessa handledare som intervjuats inför denna undersökning eller 

med samma tanketillgångar som framförs i detta arbete. 

 

 

2.2 Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att utgå från lärarperspektivet och få en översikt på hur olika 

handledare arbetar med språkinlärningsprocessen i en förberedelseklass . Detta för att få uppfattning om 

hur språkinlärningsprocess fungerar samt ta reda på om det finns något speciellt sätt som kan underlätta 

språkinlärningsprocessen i en förberedelseklass. 

 

2.3 Frågeställningar 
 

 

 Vilka arbetssätt används i en förberedelseklass för att främja språkinlärningsprocessen?  

 

 Vilka undervisningsmetoder används i en förberedelseklass för att främja 

språkinlärningsprocessen?  

 

 I vilket utsträckning förekommer individualiseringen i en förberedelseklass?  
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2.4 Definitioner  

Arbetssättet i denna undersökning avses hur olika handledare arbetar för att fastlägga om 

tillvägagångssättet för undervisningsmaterialet är främjande för elevernas språkinlärning och 

inlärningsprocess. Handledarna utgår då från Lpo 94 och andra arbetssätt som nämns i denna 

undersökning. Undervisningsmetoder avses hur olika handledare med utgångspunkt av arbetssättet 

undervisar eleverna i en förberedelseklass. Individualisering i denna undersökning avses hur mycket 

ansvar läggs på själva eleven för inlärningsprocessen i en förberedelseklass. 

FBK är förkortning för förberedelseklass som samtliga handledarna har använt i intervjuerna.   

2.5 Tidigare forskning 

I detta stycke redovisas några studier som tidigare undersökt i språkinlärning och språkutveckling i en 

förberedelseklass. Det finns dock många forskningar som har gjorts om förberedelseklassens 

språkinlärning och språkutveckling men jag har valt de forskningar som har en relevans för detta arbete.  

Språkpedagogen och forskaren Pauline Gibbons skriver i sin bok Stärka språket stärka lärandet om hur 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fungerar för och med andraspråkselever i klassrummet, då 

utgår hon ifrån Vygotskys teorier om inlärningen och Cummins forskning om språk och 

språkutveckling. Gibbons med utgångspunkt av Vygotskys teorier och Cummins forskning om språk 

och språkutveckling hävdar att genom att läraren skapar interaktion och diskussion där eleven lär sig att 

tala utöver det som är det nödvändigast så ges inläraren möjligheten att utvecklas i språket.  

Språkpedagogen Margaret Holmegaard skriver i sin bok språkmedvetenhet och ordinlärning om 

språkinlärningens historia då beskriver hon om det traditionella inlärningssättet, teoretikern Jean Piaget 

och hans teorier om barns utveckling men mest av allt utgår hon ifrån Vygotskys teorier. Holmegaard 

poängterar i sin bok att det viktigaste i andraspråksinlärning är att få inlärarna att se det meningsfulla i 

att anskaffa kunskaper. Därför anser hon att integration av ämneskunskap i andraspråksinlärning är 

givande och betydelsefullt. Detta nämns även av språkpedagogen Gibbons i hennes forskning samt i 

Kenneth Hyltenstam och Inger Lindbergs bok svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och 

samhälle. Monica Axelsson framför i sin bok skolframgång och tvåspråkig utbildning vikten av 

modersmål i språkutveckling och språkinlärning för tvåspråkiga elever då detta påverkar även elevernas 

identitet och konfirmation. Axelsson hävdar i sin forskning att handlarna ska bedriva en kultur – 

mottaglig undervisning i sina undervisningar för att föra in elevernas kultur, språk och inlärningsstilar i 

klassrummet. Då eleverna känner sig respekterade för den dem är. 
39

   I detta arbete nämns även teorier 

                                                   
39

Axelsson, M. Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 1999: 27 
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ur Elisabeth Ahlsèn och Jens Allwoods bok språk i fokus om andraspråkinlärares svårighet då det 

svenska språkets genussystem skiljer sig från inlärarens språkbyggnad. Ahlsèn och Allwood förklarar 

även i deras forskning att inlärningsmiljön skiljer sig åt på samma sätt som åldern gör när eleven börjar 

lära sig det svenska språket.
40

  Författaren Kerstin Nauclér (2002) förklarar att invandrare och flyktingar 

som bor i ett bostadsområde eller kommuner där kontakten med infödda svenskar eller svenskar i 

allmänt är sällsynta tar det längre tid att lära sig det svenska språket.
41

 

 

 

2.6 Eventuella avgränsningar och bortfall 

I detta arbete framförs inte elevernas perspektiv på vilket eller vilka arbetssätt och 

undervisningsmetoder som gynnar eleven i en språkinlärningsprocess utan undersökningen utgår ifrån 

ett lärarperspektiv synsätt på handledarnas arbetssätt i en förberedelseklass. Jag har intervjuat tre olika 

handledare från tre mångkulturella skolor inom Botkyrka kommun. Tanken var från början att intervjua 

fyra olika skolor men på grund av en handledares avvikelse blev detta inte så.  

 

2.7 Etiska övervägande  

 

Två av dessa handledare har godkänt att jag kan använda mig av deras namn i min undersökning samt 

att jag kan nämna deras skolor i min undersökning, de medförde inga problem för dem. Den tredje 

handledaren kommer att kallas efter för hennes initial ”K.F” och skolan nämns inte heller. I denna 

undersökning namnges inte skolorna då jag inte har frågat om tillstånd av skolornas rektor.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
40 Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:116 
41

 Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:117 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver jag mitt tillvägagångssätt för att komma fram till syftet med undersökningen. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning därför att med den kvalitativa  

metoden söker man efter en uppfattning i de företeelser man har valt att undersöka i för att förklara 

företeelsers karaktär
42

 

3.1 Val av material  

Första året av lärarutbildningen fick jag praktisera i en förberedelseklass i en skola som ligger i 

Botkyrka kommun, där fick jag observera handledarens arbetssätt respektive skolans synsätt om 

nyanlända elever i Sverige. För övrigt gick jag själv i en förberedelseklass för cirka 10 år sedan och har 

därför en kännedom om arbetssättet i en förberedelseklass samt hur det möjligen kan påverka elevens 

språkinlärning. Jag har alltid funderat om det finns någon speciell arbetssätt eller metod som kan få 

nyanlända elevers språkinlärning att gå mer effektivt eller om ett enda arbetssätt motsvarar alla elevers 

behov i ett klassrum? Detta är även en av orsakerna till att jag valt att göra en undersökning om 

arbetssättet i en förberedelseklass. För att få ett bra underlag samt en teorianknytning till min 

undersökning började jag först leta efter relevant och väsentlig litteratur på Södertörns bibliotek och 

även i Månkulturellt centrum i Fittja gården. Jag sökte samtidigt i Libris, som är en sökmotor på 

webben, efter relevanta uppsatser som handlade om förberedelseklasser och nyanlända elever i Sverige. 

Jag har även gjort sökningar om förberedelseklasser genom skolverkets hemsida för att se vad 

skolverket och Lpo 94 skriver om nyanlända elevers rättigheter och skyldigheter i en förberedelseklass. 

Därefter började jag läsa igenom litteraturen och antecknande ner det som var relevant till min 

undersökning. Detta gav mig ett perspektiv om olika teorier om förberedelseklasser, språkutveckling 

samt om språkinlärningen. Detta just för att jag i min undersökning ska kunna analysera och diskutera 

med utgångspunkt i den tidigare forskningen i min resultatredovisning utifrån de intervjuer som jag gjort 

med hjälp av olika handledare. 

3.2 Val av metod och tillvägagångssätt 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning då metoden var att intervjua olika handledare som arbetar i en 

förberedelseklass för att få svar på mina frågor. Tanken med de frågor som jag har använt som underlag 

till mina intervjuer är att handledarna ska kunna ge förklaringar till mitt syfte och mina frågeställningar 

på ett givande sätt. Samtliga handledare fick samma frågor och tanken var från början att göra 

                                                   
42

 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken. 2004: 29-31 
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djupintervjuer med samtliga men på grund av tidsbrist från en handledare fick jag använda mig av två 

intervjumetoder, djupintervju och datainsamlingsmetod. Handledaren som inte hade möjlighet till en 

djupintervju bad mig att mejla frågorna till henne och om det var något som jag undrade över så kunde 

jag kontakta henne via telefon eller e-post. De andra två handledarna fick jag ha djupintervjuer med och 

dessa intervjuer ägde rum i deras skola.  

På djupintervjuer antecknade jag ner allt som handledarna berättade och därefter renskrev jag allt och 

mejlade dem så att de skulle läsa genom texten. Detta för att klargöra och vara säker på att 

informationen stämde och att det inte hade förekommit något missförstånd. Datainsamlingsmetoden 

gick ut på att mejla handledaren mina frågor och därefter få svar tillbaka via e-post. Jag fick dock mer 

information utav mina två djupintervjuer än den med datainsamlingsmetoden då svaren var väldig korta.   

 

 

Här nedan redovisas tillvägagångssättet med respektive handledare. 

Handledare 1: Margareta Lövkvist  

Jag ringde och bokade upp en djupintervju med Margareta i början av oktober. Efter vår intervju 

antecknade jag grundligt det vi samtalade om och därefter mejlande jag min sammanfattning av 

intervjun till handledaren för en godkännelse. Jag fick även kontakta henne om det var något som jag 

undrade över, vilket jag gjorde. Hon var hjälpsam och svarade på samtliga frågor. 

 

Handledare 2: K.F- skola anonym   

Jag kontaktade henne i början av oktober via e-post och berättade kort om min undersökning där jag 

direkt fick svar från henne. Hon hade fullt upp men bokade ändå in en intervjutid. Intervjun med henne 

hade en öppen och fri dialog, vilket väckte många intressanta aspekter inför min undersökning. Jag fick 

även mejla henna om det var något jag undrade över, vilket gjorde jag över några frågor. Även denna 

handledare har varit hjälpsam och svarade grundligt på samtliga frågor. 

 

Handledare 3: Åse Wewel  

Handledaren hade inte tid för någon djupintervju men svarade på samtliga av mina frågor via e-post. 

Svaren var dock korta men givande. Åse fick några till frågor under mitt skrivande som hon svarade på, 

vilket var tacksamt.  
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4. Teorianknytning  

I detta kapitel kommer arbetssätt, undervisningsmetod och individualiserings synsätt i en 

förberedelseklass med hänsyn till olika forskare att diskuteras. Detta just för att få en ökad förståelse om 

hur inlärningen i svenska som andra språk är strukturerad samt att få mer kunskap om vad som kan 

göras på ett mer effektiv sätt i själva språkinlärningsprocessen. Några inlärningsroller som lärarna i en 

förberedelseklass möjligen bör tänka på och använda i sina undervisningar kommer att framföras. Dessa 

teorier kommer att ligga till grund för den analys som kommer att genomföras senare i arbetet.  

 

 4.1 Arbetssättet 

4.1.1 Interkulturell arbetssätt  

När en elev lär sig ett språk i sitt hem eller i sitt närsamhälle så lär de sig även om de normer och 

värderingar som finns vilket leder till skillnader i språkanvändning. Vissa forskar anser att detta är den 

främsta anledningen till elevens misslyckande i skolan, då normer och värderingar som eleverna har 

med sig hemifrån till skolan krockar med varandra vilket leder till en kulturkrock mellan hem och skola. 

Dessa forskare hävdar att det är enklare om vi ser och accepterar skillnaderna i 

språkanvändningsmönster mellan hemmet och skolan.
 43

 Kerstin Nauclér upplyser att föräldrarna och 

elevernas syn på Sverige liksom omgivningens attityder till olika minoritetsgrupper har en stor betydelse 

för barnets integration i det svenska samhället som i sin tur påverkar deras inlärning av det svenska 

språket
44

. Enligt Cummins teori kräver undervisningen att man fokuserar på elevernas förflutna (de 

erfarenheter som de har med sig till klassrummet), på nuet (deras nuvarande och sociala verklighet) och 

på deras framtid (de bidrag de är beredda att ge samhället). Cummins understryker vidare att om elever 

känner att deras kulturella mångfald och att deras identiteter bekräftas samt att deras insatser värderas i 

interaktionen i klassrummet är sannolikheten mycket större att de kommer att känna en samhörighet 

med den kultur de lever i. 
45

 ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktigt att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar” 
46

 Omständigheterna är att elevens invandrarbakgrund värderas av 

handledaren antingen som en resurs eller som en brist
47

och för bedömning av eleven och elevens behov 

så måste handledaren sätta sig in i elevens situation och även elevens etnicitet. ”Det är viktigt att det 

                                                   
43Axelsson, M. Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 1999:36-37 
44Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:127 
45

Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004: 53-54 
46 Lpo 94 
47

 Lahdenperä, P. Invandrarbakgrund eller skolsvårighet? 1997:60 
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individuella stöd och den undervisning eleven får planeras och utgår från elevens kunskaper och styrkor 

och inte i första hand fokuserar på elevens eventuella brist förmåga”.
48

Det är viktigt att handledaren 

försöker finna arbetsformer som kan knytas till nyanlända elevers kulturella ursprung, modersmål och 

kunskaper. Detta just för att i en förberedelseklass så finns det flyktingbarn som har traumatiska 

upplevelser bakom sig och av den orsaken är det extra viktigt att handledaren inte tolkar elevens 

frånvaro som en brist i deras kapacitet när elever inte deltar i klassrumsarbetet.
49

 Lahdenperä hävdar att i 

det mångkulturella samhället så ska man utgå från en interkulturell undervisning som ett uttryck för ett 

behov av ett nytt förhållningssätt till varandra, dvs. invandrare och svenskar i skolan.
50

 Innebörden med 

interkulturell kommunikation är interaktion med ömsesidig tolkning och påverkan mellan människor 

med olika kulturbakgrund för att kommunikationen ska vara mer effektiv så man bör ha kunskap och 

förståelse för olika synsätt och beteende.
51

 Cummins hävdar att mänskliga relationer är nyckeln till 

lärandet och till den interaktion som äger rum i skolan mellan en handledare och elev. Han menar att 

handledaren måste ha ett samspel med eleven i klassrummet och ta hänsyn till elevens språk, kultur och 

erfarenheter för att eleven ska känna sig accepterad som individ.
52

 

 

4.1.2 Ämnesundervisning och ämnesintegration i en förberedelseklass 

 Elever som hamnar på lågnivågrupper får oftast undervisning som är mindre motiverande än de på 

högre nivå. Detta leder i sin tur till det låga förväntning på skolframgång och ger låg självkänsla som i 

sin tur kan leda till skolavhopp. För att ändra på detta så bör man ge eleven goda möjligheter att hantera 

språket och begrepp som är meningsfulla och viktiga för deras kunskapsutveckling, språkutveckling och 

språkinlärning, enligt Cummins.
53

 Det är därför svenska som andra språk och ämnesundervisningen 

behöver stödja och förstärka varandra samt att omvärldskunskap, tid och modermål är viktiga faktorer 

för språk och kunskapsutveckling. Detta för att eleverna ska kunna förstå innehållet i undervisningen 

och för att få ett sammanhang i textmängder måste de då ha goda omvärldskunskaper men att allt ska 

vara anpassat till elevernas nivå. 
54

Därför anses samspelet mellan olika ämnen ge goda förutsättningar 

för en positiv språk och kunskapsutveckling.
55

 Ett intensiv andraspråksinlärning är det emellertid ofta 

lämpligt att eleverna successivt får börja delta i vissa ämnesundervisningar med ordinarie klass.
56

 

                                                   
48

 www.skolverket.se/publikationer?id=2027 12 
49

 Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004:67 
50

Lahdenperä, P. Invandrarbakgrund eller skolsvårighet? 1997:68 
51

Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004:68 
52Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004:67 
53 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004:509–510 
54

 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 541 
55Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 565 
56
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Inom språkdidaktiken har det länge ansetts att språkundervisningen blivit mer effektiv när eleverna får 

möta ett meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang. Att integrera språk- ämnesundervisning ses idag 

som ett arbetssätt som främjar språkinlärningen. Anledningen till detta är flera och nedan nämns några 

av dessa skäl: 

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stämmer med tanken att språk lärs in främst då det 

används i naturliga sammanhang. Då eleven befinner sig under skoldagen i olika situationer där 

de behöver behärska det svenska språket. Ur ett språkundervisningsperspektiv kan man 

framkasta ur kursplanen att detta medför autentiska sammanhang där eleven främst lär sig 

ämnesspecifika genrer och register, dvs. med ett integrerat arbetssätt kan de skapa en funktionell 

synsätt på språk och undervisningsfokus på språket som ett inlärningsverktyg där man inte 

skiljer på språk och innehåll. 

- Eleven lär sig i undervisningen både språket och stoffet och på ett sådant sätt skyndas det på 

inlärningen och förvissa att den tid som eleven tillbringar i klassrummet utnyttjas effektivt. 

- Ett icke-integrerat arbetssätt där endast språket lärs ut innebär oftast att eleven inte lyckas med 

sina studier. Detta för att språket lärs in bäst när det behövs för annan inlärning och i detta 

sammanhang är det ordinarie klassrums miljö det främsta sättet att ett andraspråk ska utvecklas. 

-  Nya begrepp och grammatiska företeelser lärs in. 

- Fördelar en eleven har av en kulturell och språklig mångfald i klassrummet och av innehållet där 

det ges plats för kultur och språk är stora. 
57

 

4.1.3 Modersmålets betydelse för språkinlärningen 

Modermålet har en stor betygande påverkan på sättet som målspråket lärs in och används, om 

modersmålet är nära besläktat målspråket går inlärningen lättare och snabbare.
58

 Likheter och olikheter 

mellan målspråket och modersmålet när det gället ordbetydelsen och ordföljande är det avgörande för 

hur det nya språket lärs in.
59

  

Forskaren Kuyumcus (2006) förklarar att språkutvecklingen hos tvåspråkiga turkiska barn som kan läsa 

och skriva på sitt språk får bättre resultat i skolan och även i sitt andra språk. Dessa elever brukar även 

ha en positiv attityd och inställning gentemot skolan, undervisningen, läsningen och skrivningen i 

allmänhet.
60”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla 

respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden…”61
 

                                                   
57Gibbons, P. Stärk språket, stärk lärande. 2006:162–164 
58Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 184 
59

Holmegaard, M. Språkmedvetenhet och ordinlärning. 1999: 101 
60 Axelsson, M. Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 2004:149 
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Grunden till att eleverna bör läsa modersmål är för att kunskaperna i modersmålsundervisningen och 

ursprungskulturer ger förutsättningar för att utveckla en positiv flerkulturell identitet vilket innebär 

medverkan både i det mångkulturella samhället där eleverna bor samt i ursprungskulturen. 

Språkkunskaper och själva språket är nyckeln och verktyget för kunskapsutvecklingen och 

kommunikation. När eleven använder sina olika språk i skolan får de ökade möjligheter till att skaffa sig 

nya kunskaper i olika ämnen.
62

 

 

4.1.4 TPR- arbetsmetod  

Ett arbetssätt som används i visa skolor är TPR metoden som går ut på att eleverna lär sig snabbare och 

effektivare genom att lyssna och förstå istället för att direkt försöka tala, säga efter eller svara på frågor, 

etc. Arbetssättet går ut på att handledaren talar samtidigt som hon agerar och eleven lyssnar och 

observerar och tar in det handledaren säger, så småningom börjar eleven själv agera.
63

 Genom de fysiska 

handlingarna visar eleven att han/hon har förstått då pekar man mot en viss sak som handledaren talar 

om.
64

  

Engström hävdar att denna metod grundar sig på att eleven genom att lyssna lär sig språkljudets 

uppbyggnad, rätt uttal och även tillgång till ett ökat ordförråd, men man kan inte utgå bara från denna 

arbetssätt eftersom det inte är en heltäckande metod då man ska i språkinlärningsprocessen uttrycka tid 

och känslor, etc.
65

 Denna arbetssätt används i inlärning av svenska som andra språk då handledaren och 

eleven inte har gemensamt språk för att kommunicera med varandra.
66

 TPR är förkortning för Total 

Physical Response.  

 

 

4.2 Undervisningsteorier  

Språkinlärningen funktionerar främst i en social interaktion med andra människor och genom att 

handledaren och eleven skapar en mer verksamroll kan man hjälpa eleven vidare i sin inlärning, enligt 

pedagogisk teoretikern Vygotskys (1960) språkinlärningsteori.
 67

 I klassrummet kan handledaren främja 

en utveckling och ett lärande hos eleven genom att aktiv delta i inlärningsprocesser och ha öppna 

dialoger med eleverna, de får möjligheter till inlärning och utveckling med hjälp av en vuxen eller av 
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någon som har kommit längre i sina kunskaper och insikter.
68

 ”The discrepancy between a child ś 

actual mental age and the level he reaches in solving problems with assistance indicates the zone of his 

proximal development”69
 alltså eleven lär sig språket av de vuxna och det är först i kommunikation med 

andra människor som eleven lär sig att använda språket. Vygotsky förklarar även att inlärning av 

ordkunskap sker på två olika sätt, antingen spontant eller vetenskapligt, han menar att ordinlärningen är 

situationsbundna eller situationsoberoende sammanhang. Med detta menar han att begrepp som används 

i vardagliga situationer lärs in osystematisk och spontant till skillnad från det vetenskapliga sättet där 

man lär sig olika begrepp genom böcker i föreläsningssituationer.  

I det vetenskapliga sättet används olika begrepp som kan vara svåra att få grepp om och därför är det 

viktigt att handledaren arbetar med ord på ett medvetet sätt.
70

 Inlärningen kan eventuellt ske genom 

antingen utflykter eller studiebesök då eleven får en kännedom om den svenska kulturen, samhället samt 

att de lär sig namn på olika företeelser.
71

 Det står även i Lpo 94 att skolan ska verka i en omgivning med 

många kunskapskällor då strävan är att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling.
72

 De flesta språkinlärnings forskare rekommenderar Vygotskys 

inlärningsteori med sociala samspel och inte den behavoriska som fokuseras på den individuella 

undervisningsformen.  

Holmegaard klargör att det viktigaste i andraspråksinlärning är att få inlärarna att se det meningsfulla i 

att anskaffa kunskaper vilket man exempelvis kan se i dagens skolor.
 73

 I dagens skolor har man börjat 

med kvalitetsmedvetande undervisningar i syfte till att lärandet ska vara meningsfullt, stimulerande samt 

öka elevernas livskvalitet.
74

 Man har i undervisning börjat med öppna dialoger och diskussioner i 

klassrummet för att eleverna ska få lära sig att filosofera och tänka kritiskt istället för att handledaren 

endast ska mata in eleverna med de ytliga kunskaperna.
75

 Detta gäller även inför inlärning och 

språkutveckling i språk och det är just därför Vygotskys teorier om inlärning och språkutveckling i 

undervisningar rekommenderas.  

 

4.2.1 Arbeta språkutvecklande 

Det finns fem utvecklingsnivåer av inlärning vid andraspråksinlärning som beskriver hur inlärningen 

sker samt vad varje inlärare måste ta till sig, en nivå i taget för att kunna gå vidare till nästa steg. De 
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första nivåerna karaktäriseras av att orden produceras som isolerade enheter medan de högre nivåerna 

uttrycks för de grammatiska relationerna. Detta sker först mellan ord i en fras sedan mellan fraser i en 

sats och därefter satser i en mening. Man kan se processebarhetshierarkin som en stege där inläraren 

klättrar uppåt och för att kunna nå en ny stegpinne så måste man ha stått på den tidigare pinnen. Man 

kan falla tillbaka några steg men inte komma vidare utan att använda de lägre pinnarna. 
76

 Om man 

utgår från Levelts modell så har många andraspråksinlärare problem med ordföljdsreglerna men forskare 

har kommit fram till en slutsats, att ordföljdsregler inte handlar om själva grammatiska reglerna i 

inlärarspråket utan att de lexikala enheterna som styr utvecklingen och att varje ord i lexikonet måste 

förses med rätt information om syntaktisk omgivning. Först när lexikonet är tillräckligt stort och 

innehåller tillräckligt mycket information så kan talaren därefter processa grammatisk information 

mellan olika ord.
77

 Håkansson menar att man först måste identifiera vad som är vad, exempelvis: 

 

- Polisen kommer. 

- Det kommer en polis. 

- Sen kommer det en polis. 

 

Kerstin Nauclér menar att språket skiljer sig åt mellan olika språk och ett vanligt misstag som de flesta 

tvåspråkiga elever gör är en språkblandning. 

En annan påfallande svårighet för i stort sett alla andraspråksinlärare är svenskans genussystem.
78

 

Exempel: 

”En gris eller ett gris, grisen eller griset”79 

 

4.2.2 Talets roll för inlärning 

Vygotsky betonar vikten av interaktion vid inlärningen där han ser dialogen som ett sätt att skapa 

möjligheter till tänkandet. Därför är det ett måste att se kritiskt på de dialoger som elever medverkar i. 

Elever måste inspireras till att ”tänka högt” och på ett sådant sätt får eleven en möjlighet till att utforska 

och reda ut begrepp eller pröva en idé genom frågor, hypoteser och logiska slutsatser och detta genom 

att reagera på andras tankar. Därför måste läraren skapa förutsättningar i klassrummet där eleven kan 

arbeta ett sådant sätt som gynnar utvecklingen av inlärning av andraspråket. Swain menar att elever som 

uppmuntras till att bearbeta och använda språket istället för att bara lyssna, producerar en begriplig 

                                                   
76Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 154 
77

Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004:162–167 
78Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:123 
79

Ahlsén, E & Allwood, J. Språk i fokus. 2002:123 



22 
 

konversation då de kämpar med att göra sig förstådda och just därför måste de tänka mer ordenligt på 

vad de vill säga och även hur de måste säga det.
80

 Samtidigt är det viktigt att träna på rätt uttal och ljud i 

svenska språket då detta påverkar ens stavning i svenska.
81

 Linberg menar att när en dialog har 

bearbetningsklyftor och informationsklyftor så drivs dialogen framåt genom ett samarbete att hitta 

lösningar på ett argument, problem, för en idé eller ett intresse. På ett sådant sätt kan språkutvecklandet 

leda till ett förtydligande, inlärning av nya ord och begrepp samt till en förståelse. En dialog ska ha en 

handling och ett syfte.
82

 

 

4.2.3 Skriftens roll för inlärning 

”Att lära sig ett andraspråk innebär alltså att lära sig de genrer, i tal som i skrift, som behövs för att 

man ska kunna ta del i andraspråkets kultur”
83

 

I en förberedelseklass måste handledaren vara medveten om att andra kulturers alfabet och bokstäver, 

eftersom i visa länder skriver man från vänster till höger och inte från höger till vänster som man gör i 

skandinaviska länder. Persiskt och arabiskt talande människor använder helt andra bokstäver och 

skriftläge och för elever som kommer från dessa länder betyder det ett helt nytt alfabete och bokstäver.
84

 

Holmegaard hävdar att en tysktalande språkinlärare kan relativ snart förstå texter på svenska medan en 

arabisktalande språkinlärare ägnar mer tid åt att koncentrera sig på okänd vokabulär och textläsning.
85

 

De sociala aktiviteterna i det dagliga livet ställer höga krav på läs- och skrivfärdigheter man förväntas 

kunna läsa en bok eller skriva sitt namn
86

 och de som inte har uppnått en tillräcklig hög nivå måste tävla 

om en alltmer minskande pott av okvalificerade arbeten.
87

 För att klara sig i dagens mångkulturella 

samhälle så måste eleverna lära sig skriva och läsa för att kunna klara sig i det svenska samhället.  

Det finns många skrivkonventioner men i denna undersökning nämns två av dem som passar in med 

bearbetning av inlärarna av andraspråksinlärarna. Explicit skrivundervisning har i grundtankarna att när 

det gäller skrivandet så lär sig eleven bäst då de får börja med att uttrycka sig med egna ord. Lisa Delpit 

förklarar att innehållet av en text är viktigare än själva formen och att eleverna bör få skriva så ofta som 

möjligt och att det är lättare för den som står utanför att ta plats i en ny miljö både psykologisk och 

praktiskt. Många andraspråkslärare är kritiska mot denna metod och vill ha en mer formell inlärning av 

språkstrukturer. Formell inlärnings metod anses förstärka existerande sociala orättvisor eftersom man 
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inte är explicit med vad man kan förvänta sig av eleverna samt att det blir klart och tydligt vad som 

förväntas av eleverna för att de ska lyckas. Forskaren Susan Feez anser att med hjälp av progressiva 

metoder tenderas att förstärka existerande sociala orättvisor eftersom det tycks som om att det är eleven 

och inte skolan som ska klandras för ett misslyckande i en sådan öppen och stimulerande 

miljö.
88

Bedömning av elevens skriftliga produktion i andraspråksinlärning behövs för då det visar vad 

eleven kan och vilka områden denne behöver utveckla samt vad själva eleven kan åstadkomma på egen 

hand.
89

  

 

4.2.4 Läsningens roll för inlärning 

Wallace menar att det är viktigt att planera inför läsningen för att kunna stödja eleven att förstå texten de 

läser och även hjälpa eleven att utveckla goda lässtrategier till läsande av andra texter. Därför är det 

viktigt att handledaren i en förberedelseklass tänker på följande nedan: 

1) Vad läraren ska göra innan elever börjar läsa, (aktiviteter före läsningen) 

2) Vad läraren och eleverna ska göra medan de läser, (aktiviteter under läsningen) 

3) Vad ska de göra när de har läst klart, (aktiviteter efter läsningen)90 

 

Luke & Freebody menar att läsningen inte handlar om valet av metod och därför har de kommit på fyra 

komponenter som underlättar litteracitetsutvecklingen och dessa är: 

– Kodknäckare då läsaren måste förstå skriftspråket, dvs. sambandet mellan talade ljud och skrivna 

symboler, skrivriktning och alfabetet. Läsutvecklingen kan hindras på grund av att eleverna missförstår 

eller saknar kunskap som krävs för att knäcka koden.  

– Textdeltagare innebär att läsaren drar nytta av sina kunskaper i ämnet och i sin kulturella kunskap. 

Alltså att läsaren kopplar ihop texten med sina förkunskaper, kunskaper om omvärlden, kulturella 

kunskaper och kunskaper om olika textstrukturer.  

– Textanvändare ger läsaren en möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Den interaktion som eleverna 

stöter på när de läser ger dem en vink om hur de förväntas läsa texter. Exempelvis när föräldrarna ställer 

en viss sorts fråga när de läser högt för barnen. 

– Textanalytiker betraktar läsarens text med andra ögon. En effektiv läsare läser kritiskt, klarar av att 

läsa mellan raderna och vet att varje läsare läser texten ur sitt eget perspektiv. 
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Dessa fyra komponenter är ingen utvecklingstrappa utan ett sätt att lära eleverna läsa bättre och 

effektivare. Dessa fyra komponenter används i förberedelseklasser då de i sin undervisning tränar på 

läsningen. Andraspråkselever behöver ha tillgång till en språklig och kulturell rik omgivning med olika 

lässtrategier och möjligheter för att få utveckla en effektiv läsares roll. Jim Cummin framhäver att de 

barn som kan läsa på sitt förstaspråk har lättare att lära sig läsa sitt andraspråk.
91

  

 

4.2.5 Att lyssna 

Lyssnandet är nyckeln till språkutvecklingen även för andraspråkselever därför rekommenderas att 

utveckla elevernas lyssningsförmåga
92

. Svenskan har cirka 27 fonem beroende på vilken dialekt som 

talas och fonem ändrar ett ords betydelse för exempel hår, hur, har, här, hyr. När den svenska fonem är 

okänt då de flesta andraspråkselever framförallt under de tidigaste stadierna av språkinlärningen då 

andraspråkselever oftast använder ljud som ligger närmast i deras egna språk eller liknande vokaler som 

de har i sitt språk. Det finns även de som inte kan producera och särskilja vissa av de vokalljud som 

finns i svenskan.
93

 Men det viktigaste är att handledaren eller mottagaren lyssnar aktiv på eleverna och 

på ett sådant sätt lär sig eleverna även att det är oerhört viktigt att lyssna aktivt. Handledaren ska 

samtidigt vara en bra förebild genom att fråga eleverna om man har förstått rätt och skapar en bra 

samtalspartner genom att spinna vidare på de svar man får utav dem. 

 

 

4.3 Individualisering  

Det pedagogiska tänkandet som utvecklades på 1970-talet och inriktade sig på mentala processer samt 

kognitiva teorier. Inlärningen bestämdes av en utveckling hos individen vilket menas med att tänkandet 

föregår språket.
94

. Enligt författaren Linell så måste individen i första hand utveckla en förståelse av 

verkligheten och därefter börja skaffa sig ord och utryck för att kommunicera med andra. Detta tänkesätt 

är grunden för Piagets utvecklingslära där Piagets delar in barnens kognitiva utveckling i olika 

utvecklingsskeden och förklarar att utvecklingen i första hand påverkas av erfarenhet, mognad och den 

sociala situationen.
95

Detta synsätt fick dock inte ett bra resultat på grund av att alla elever inte genomgår 

en och samma utveckling trots olika förutsättningar och ålderskillnader.
96

 I allmänna råd för utbildning 
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av nyanlända elever97
 och Lpo 94 framhållas det klart och tydlig att handledarna ska och bör utgå 

utifrån de individuella planeringarna samt bedömningarna av det som är bäst för eleven i en 

förberedelseklass. ”Det är viktigt att det individuella stöd och den undervisning eleven får planeras och 

utgår från elevens kunskaper och styrkor och inte i första hand fokuserar på elevens eventuella brist 

förmåga”.
98

 

 

Vygotsky hävdar att så länge vi inte har full kontroll över kunskaper och färdigheter och inte kan agera 

självständigt så är vi beroende av någon typ av stöd samt att det en elev kan göra med lite hjälp i dag 

kan eleven göra detta själv imorgon. Vygotsky utgår från zonen för närmaste utveckling för att förklara 

avståndet mellan den utvecklingsnivå som man som individ kan arbeta självständigt på och den nivå 

som man kan åstadkomma med kompetent ledning. Denna utvecklingszon brukar användas för att 

förklara andraspråksinlärning med hjälp av samtalsstöd genom detta öka sina språkliga resurser och på 

ett sådant sätt kommunicera utöver sin förmåga. Han menar att individens utveckling formas i det 

sociala världen genom upprepat deltagande i målinriktade sociala aktiviteter där samspelet spelar en 

avgörande roll.
99

 Han lägger stor vikt på lärarrollen och stöden som man ger eleven för att inhämta 

kunskap medan vissa andra forskare som Krashen, hävdar att eleven själv kan ta till sig språket utan 

direkt hjälp.
100

 Marton el al menar att eleven själv måste vara involverad i en inlärningsprocess om de 

ska komma till insikt om sitt lärande för att insikt är ingenting som man kan överlåta åt någon annan att 

uppnå för ens egen räkning. I inlärningsprocessen så är det i högsta grad eleven som ska ta ansvar för 

processen medan handledaren ska stimulera och uppmärksamma lärandet men kommunikation och 

socialsamspelet mellan eleverna är elevernas ansvar.
101

  

 

Hall hävdar att de förändrade levnadsvillkoren provocerar etablerade strukturer och ger individer 

centrala roller som sociala deltagare, då sker utvecklingen i språkinlärningsprocessen pågrund av 

delaktighet i en förändrad social ordning. Han menar att den nya identitetskonstruktionen baseras på 

behovet av att bli accepterad för den man är i ett nytt land. Detta är viktigt då det anses att individen har 

kraft att själv påverka sociala strukturers inflyttande över språkinlärningsprocessen och 

inlärningskontexten.
102

 ”språkinlärning är en betydligt mer sammansatt processer som påverkas av en 

mängd faktorer som har att göra med den individuella inlärare och de socialkulturella omständigheter 
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under vilka inlärningen äger rum”103
vilket menas att uppdelningen mellan sociala och individuella 

processer inte är möjliga då vi som individer utvecklar och lär i innerligt samspel med vår omgivning.
104
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5. Undersökning  

I detta kapitel analyseras och diskuteras undersökningsmaterialet med utgångspunkt i intervjuerna. I 

undersökningen kommer de frågor
105

 som analyserats att ge en redogörelse utifrån handledarnas 

perspektiv och svar. Där respektive handledares svarsresultat redogörs för de arbetssätt och 

undervisningsmetoder som är mest lämpigast för språkutvecklingen samt språkinlärningen i en 

förberedelseklass. 

 

5.1 Resultatredovisning 

5.1.1 Den provisoriska klassen 

Den tid som en elev går i en förberedelseklass varierar och skiljer sig från individ till individ. Samtliga 

handledare har förklarat att det mesta beror på hur eleven mår och beroende på elevens språkinlärnings 

förmåga samt elevens grundkunskapsnivå.  

Det beror helt och hållet på själva eleven. Dels beror på hur eleven mår och dels på elevens 

skolbakgrund.  K.F  

De får gå 1-1,5 år i en FBK men det beror mest på själva eleven och dennes förmåga för att lära sig det 

nya språket. De elever som går i 9-an måste ibland läsa om 9-an när de börjar i en ordinarie klass. Och 

det beror på elevens kunskap i de olika ämnen eller språket.   Margareta     

 De går ungefär ett år i FB, men det kan också bli längre, beroende på skolbakgrund och kunskapsnivå. 

Sällan går elever kortare tid än ett år i FB, men det händer. Åse 

 

5.1.2 Arbetssätt  

De mål och betygskriterier som gäller i förberedelseklasser utgås från läroplanen och kursplanen för 

svenska som andra språk men allt är lämpat efter elevernas språknivå.  

Jag och mina kollegor utgår från läroplanen och kursplanen för svenska som andra språk. Samma regler 

gäller här som gäller i en ordinarie klass. Jag tittar i kursplanen som gäller för en ordinarie klass och 

väljer ut det som passar mina elever.  Jag har höga krav på mina elever och hög ambitiös nivå gäller i 

min klass. Dessa elever är ej dumma utan att de inte kan språket, och detta är ingen anledning till att 

”dum förklara” dem . Dessa elever har haft prov i sina hemländer då bör de ha här också - ingen skillnad, 

för att de inte kan språket. K.F 
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Vi utgår från läroplanen. Dessutom gör vi en egen studieplan anpassad för nybörjarelever. Till slut 

anpassar vi även på individnivå. Det finns inga separata betygskriterier i FBK. Åse 

      Våra strävansmål är läroplanens strävansmål, men språkinlärning är en process som måste få ta tid och 

vi satsar på att eleverna ska ha en progression i svenska och övriga ämnen samtidigt och om svårigheter 

uppstår fokuserar vi på svenskan i första hand. Åse 

Vi utgår från läroplanen och kursplane. Arbetssättet varierar enorm och det beror på åldersskillnaden 

och de olika ämnena. Samma betygskriterier gälls här som man har även i en vanlig klass. Nationella 

prov får de också göra bara för att veta hur det känns och även för att lära sig om det vanliga 

skolsystemet. Men betyget gäller inte om den är dålig. Allt handlar om hur mycket de kan, alltså övning 

och prov. Men elever som går i årskurs 9 måste ha betyg i Matte, engelska och svenska/ svenska som 

andra språk är ämnena som eleverna måste ha betyg i inför deras gymnasium.  

Man försöker att inte ha försvåra prov för att inte knäcka deras självtroende, enligt handledaren 

Margareta 

 

Ett exempel på hur målen i svenska som andra språk i en förberedelseklass kan se ut kan man se nedan:  

Mål för svenska som andraspråk i förberedelseklass åk 7-9 

 Du ska kunna berätta om något du har läst eller hört så att den som lyssnar förstår vad du menar.  

 Du ska kunna diskutera olika saker som du har läst, hört eller varit med om. 

 Du ska kunna skriva olika sorters texter som passar till det du arbetar med. 

 Du ska kunna läsa och förstå skönlitterära texter och böcker som passar din ålder och faktatexter 

om ämnen du känner till, med hjälp av samtal och andra hjälpmedel, till exempel lexikon. 

 Du ska lära dig nya saker i olika ämnen, genom att läsa, skriva, tala, lyssna och tänka på 

svenska.   

 Du ska känna till och förstå grundläggande grammatisk struktur i svenskan och kunna använda 

dig av den när du bearbetar dina texter.   Handledaren Åse 

 

 

Huvudsyftet i en förberedelseklass är att eleven ska få lära sig svenska och göra sig förstådd inom 

språket, detta för att eleven ska kunna gå vidare till en ordinarie klass samt klara sig i vardagslivet ute i 

samhället. Målsträvan som gäller i en förberedelseklass utgår från kursplanen i svenska som andra 

språk. 
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Eleven går i en FBK tills han/hon kan klara sig hjälplig i en ordinarie klass, och om man har betyg i 

svenska som andra språk då ska man övergå till en ordinarie klass. Margareta  

Målet är att eleven ska kunna beskriva vardagen och världen runtomkring sig. Huvudsaken är att eleven 

får ett vardagsspråk och en ordförståelse som gör att han/hon både förstår och kan göra sig förstådd i 

skolan och i samhället. Åse 

Målet från början är att eleven ska lära sig svenska som andra språket för att kunna gå vidare till en 

ordinarie klass. Eleven ska även få en grund i andra ämne men egentligen eleven har kunskaper från sitt 

hemland och i en FBK så bygger man svenska ord på de förkunskaper som eleven har. K.F  

Ett sätt att främja en elevs kunskapsnivå, språkinlärning och språkutveckling i en förberedelseklass är 

handledarnas samarbete med ämnesläraren.  

Jag samarbetar med SO-läraren från en ordinarie klass för att när mina elever börjar i en ordinarie klass 

ska ha feedback eller något grundfakta. Jag använder nästan samma bok fast med en enklare version. 

Man ska alltid vara medveten om att det är fortfarande en FBK. Men de måste ändå läsa men allt är 

anpassad till deras nivå, förenklat och förkortat. K.F 

Visa ämne kan eleverna läsa med ordinarie klass och engelska är en av dem. De elever som är duktiga i 

engelska får läsa engelska i en ordinarie klass och det gäller även mattematik. Men detta system varierar 

från skola till skola.    

Praktiskt – estetiska ämnen (musik, idrott, bild, slöjd och hemkunskap) så går de i en vanlig ordinarie 

klass men idrotten varierar. Anledningen till att eleverna får gå i en vanlig klass i dessa ämnen är att de 

ska integrera sig med de andra elever samt veta hur det känns.  Oftast så hålls idrotten för sig själva och 

inte i en vanlig klass och det beror på att eleverna känner sig tryggare och inte behöver oro sig när det 

gäller duschning etc. Margareta  

Idrotten brukar de gå med i en ordinarie klass och beroende på förberedelseklassens storlek förekommer 

att de får gå med i en ordinarie klass när det gäller hemkunskap, träslöjd och slöjd. Om vi har en lite 

grupp så får de gå med i en ordinarie klass annars tar vi själva hand om dessa lektioner. K.F 

Engelska och matte läser en del elever med vanlig klass nästan från start. Ämnesstudier är mycket 

viktiga för språkutvecklingen, men man måste ha ett medvetet språkutvecklande syfte med sin 

undervisning för att det ska göra nytta. Det är snarare ekonomiska brister som gör att vi inte kan ge 
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elever med behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Stora grupper – inte tillräckligt med behöriga 

lärare i alla ämnen till förberedelseklasselever osv.  Åse  

   Då läser man alla ämne dock lite NO, kemi och fysik och SO. Fokuset ligger mest på språket, 

ämnesspråk/ fackspråk. Man läser även engelska, och de som är kunniga så kan de läsa engelska med en 

vanlig klass. Och om man går i 3-4 då kan man läsa engelska med en vanlig klass men FBK har egna 

grupper för de som är nybörjare. Margareta  

En av handledarna nämner att de i hennes skola utgår från TPR arbetsmetoden. 

Initialt jobbar vi en del med arbetsmetoden TPR. TPR är en mycket effektiv metod inledningsvis för 

elevens språkinlärning och språkutveckling. Åse 

Medan en annan handledare säger att de i deras skola bearbetar med att jämföra elevernas kultur med 

den svenska kulturen då man läser olika ämnen. Hon förklarade att denna metod är bra då eleverna blir 

medvetna om den svenska kulturen samt att vi också lär oss av deras kultur vilket är mycket intressant. 

Eleven lär sig också om ordens betydelse och förstår språket mer när de vet ordets betydelse på deras 

egna språk.  

När en elev är ny i FBK så fokuserar man mest på enkla fraser, om att forma eleven att prata och nästa 

steg är temaområde. Just nu så jobbar vi med temat familjen och kärlek som ingår i biologi och SO. På 

så sätt lär de sig nya begrepp om familjen, samhället, människor. Därefter kommer ordkunskap i 

sammanhang på något viss som de använder i sina texter och lär sig faktaområde och får även kunskap 

om omvärlden. T ex: Sverige och världen. När man läser olika ämne så försöker lärarna jämföra det med 

elevernas egna länder, kulturer och språk för att de ska förstå bättre och även för att de ska lära sig om 

den nya kulturen. Margareta  

Utemiljön och utflykter är ett annat effektivt arbetssätt som är väldigt lärorik då eleven får lära sig ord 

och begrepp fast på ett annat sätt. 

Vi gör ibland utflykter, som till exempel till skogen, havet osv för att lära oss ord och begrepp på plats + 

få frisk luft och motion. Museer kan vara bra ibland och Skansen är ett favoritutflyktsmål för mig. Syftet 

är dels att uppleva nya saker och lära sig nya ord och begrepp, men också att ha gemensamma 

upplevelser som man kan skriva och prata om när man kommer tillbaka. Åse  
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Vi är gärna på utflykt med barnen. Man pratar innan, sätter ord på det man gör medan det pågår (man 

kan träna på mycket under förflyttningen som fort-långsamt, höger-vänster, lyktstolpe, färger, träd och 

blommor).Vi har tur och har Naturskolan (kommunens) hos oss och de kan också metoder för fbk-barn. 

Så vi kan gå ut i skogen och titta på olika saker, leka lekar ( t ex när man visar olika saker på en gång i 

20  sekunder och sedan frågar vad man bort. Eller alla håller något bakom ryggen- tjock pinne, löv, - 

och ska beskriva och de andra gissar. Och så får de skogsvana då. Men vi gör många slags utflykter 

beroende på ålder och vad vi vill prata om och så tittar vi på SLs reseplanerare innan och karta på 

Smartboard. Vi lär dem hur man åker buss och pendel. Vi åker till Skansen, Gamla Stan, museer, 

Hågelby, bibliotek (det finns ett bra i Hallunda med böcker på många språk) osv.  Margareta  

Tidigare under hösten gjorde vi en vandring runt sjön Aspen som 

ligger här i Botkyrka. Då knöt vi an till NO-ämnet. Eleverna fick en bra 

naturupplevelse samtidigt som de lärde sig en del artkunskap. Ett år besökte vi Hagaparken i samband 

med att vi läste om Gustav III. Han lät ju bygga detta slott. 

När vi läste om Gustav II Adolf besökte vi Vasamuseet. 

Syftet med utflykterna är dels få en annan sorts kunskapsinhämtning 

och dels komma ut i samhället.    K.F 

Modersmål är även en arbetssätt och till stor nytta som ät till stöd för eleven, handledaren och 

föräldrarna. Det är mycket viktigt. De använder sig av sitt modersmål för att hjälpa varandra och för att 

förstå och ta till sig nya ämneskunskaper. De arbetar med lexikon eller lexin. De kan välja att göra 

arbeten på modersmålet och samarbeta med sina modersmålslärare för att redovisa på svenska osv. Åse 

Modersmål tas på allvar i denna skola. De anser att det är superbra hjälp från modersmålsläraren. I 

smågrupper så är det 2-3 timmar per vecka medan i större grupper så är det 2-3 dagar. Men om de 

behöver modersmålsläraren så skaffar man det mer, vilket är bra eftersom barnen känner sig trygga 

särskilt de som är helt nya. Modersmålsläraren funkar för en ny elev som studiehandledare som hjälper 

de med olika frågor och det nya systemet och även tolk. Och efter ett tag så börjar man fokusera mest på 

språket/ språkinlärningen. Modersmål är frivillig men alla föräldrar vill att deras barn ska ha det samt att 

det underlättar för eleverna. Det som är också bra är att man tar på allvar att informera föräldrarna och få 

de att förstå det nya systemet. Veckobrev med planering inför veckan skickas hem, utvecklingssamtal, 

föräldrars möte [...] Margareta  
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De har modersmål och jag är noga med att det ska vara flera modermåls lärare som är knutna med 

skolan. Jag samarbetar med dem och delar av mig material och planering för att de ska gå igenom med 

eleverna samt att vara på samma undervisningsnivå som jag ligger på.   K.F             

 

5.1.3 Undervisning  

Det som ligger i centrum i undervisningar i en förberedelseklass är inlärningen av det svensk språket. 

Undervisningsmetoder varierar och ändras så länge det underlättar elevernas språkinlärning och 

språkutveckling, man utgår från det undervisningsmetod som skapar gynnsammare förutsättningar för 

eleven. Ibland kan undervisningsmetoden ändras för omväxlingens skull och för att eleven inte ska bli 

uttråkad av en och samma metod.  

Många olika arbetssätt och undervisningsmetoder används, omprövas och ändras för att eleverna ska ha 

det lättare att lära sig. Man använder undervisningsmetod som underlättar för eleverna att lära sig och 

ibland så ändra man metod för att variera, för att det inte ska vara tråkig/ omväxling helt enkelt. Men allt 

är anpassat efter eleverna. Margareta  

Undervisningar varierar och just nu så håller vi med olika författare och det land som författaren 

kommer ifrån. På så sätt väcker man deras intresse för böcker och läsning plus att de får allmän 

utbildningen under tiden. Just nu så läser vi ”jorden runt på 80 dagar” skriven av Jules Verne [...].K.F   

Samtliga handledare upplyste att, när det gäller inlärning av svenska som andra språk så fokuserar man 

mycket på att eleven ska lära sig rätt från grunden men att grammatiken och rätt uttal i det svenska 

språket samt att ordkunskapen är viktiga.  

Vi fokuserar på samtliga dessa moment men huvudsaken är återigen att eleverna får ett vardagsspråk 

och en ordförståelse som gör att de både förstår och kan göra sig förstådda i skolan och i samhället. Åse 

Först och främst är att eleven ska lära sig prata och göra sig förstådd därefter fokuserar vi på rätt uttalet 

och därpå fokuserar vi på grammatiken. Margareta  

När det är en nyanländ elev så första steget är att kontrollera om eleven kan det latinska alfabetet. Steg 

två är att eleven ska prata och ha rätt uttal samt träning på ordkunskap och att bygga meningar med de 

ord eleven har lärt sig. Vi använder mycket bilder och lätta arbetsböcker för nyanlända elever, samtidigt 

får de lära sig grammatik. Det gäller mycket repetitioner och mycket skrivande. Vi har även klassråd då 

eleven får veta klassrådens syfte och funktionen av den. Men den viktigaste är att få de att prata och i ett 
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klassråd lär dem då prata. Ett nytt språk lär sig eleverna genom att få ord till bilder och sedan  

meningar knutna till detta. Det är viktigt för eleverna med muntliga övningar och att läsa böcker på 

svenska. Då utökar de sitt ordförråd och dessutom lär de sig 

hur man bygger upp meningar. Detta är nödvändigt om de skall 

kunna skriva egna berättelser och uppsatser. K.F 

 

 

5.1.4 Individualisering  

 

Allesammans handledare nämner olika undervisnings tillvägagångssätt som hjälper och främjar elevens 

språkinlärning och språkutveckling men omständigheterna ser olika ut beroende på ålderskillnader, 

gruppens storlek, brist på lärare och material samt brist på tid. Samtliga gör dock det bästa av 

förhållandena för att hjälpa eleven. 

Jag skulle vilja att de skulle skriva långa berättelser/små uppsatser. Men det är för lite tid och vi har 

stora grupper. De skriver korta berättelser då den röda tråden ska finnas med (inledning, händelsen, 

slutsatsen). Jag går igenom varje berättelse med författarens/eleven. Men jag skulle vilja låta de skriva 

långa berättelser. K. F 

 

Samtliga handledare förklarar att arbetssätt och undervisningsmetoder är anpassad till elevernas 

utvecklingsnivå men på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl och brist på material för svenska som 

andraspråk, så får handledarna göra det bästa av situationen.  

 

En nyanländ elev från Somalia som aldrig har gått i skolan och en elev som har varit sex månader i 

Sverige och som kom hit efter åttaårig avslutad grundskola i Serbien har VÄLDIGT olika 

förutsättningar och jag har båda i samma klass + alla andra emellan dessa ytterligheter. Mitt tips är att 

vara tydlig. Skala bort småord och flödesprat och använda kroppsspråk och bilder när man ska förklara 

något. Åse  

Man anpassar sig efter barnen och deras kunskapsutveckling. Inga brister på arbetssätten eller 

undervisningsmetod men det finns dock brister på hela verksamheten när det kommer till större tillgång 

till modersmålslärare, mindre grupper, mer och bättre material i olika ämnen som är anpassad till det 

svenska som andra språk. Margareta  
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6. ANALYS 

Samtliga handledare redogör i undersökningen att elevens språkinlärningsförmåga, grundkunskapsnivån 

samt elevens psykiska hälsa avgör hur länge en elev ska gå i en förberedelseklass och detta stämmer in 

med Linde & Stolts teori men författarna klargör även att den ekonomiska situationen i skolan eller 

kommunen har en avgörande betydelse.
 106

  Författarna understryker även att det är väldigt viktigt att få 

grepp om elevens psykosociala och inlärningsmässiga utveckling
107

 då man ska bilda en uppfattning om 

elevens kunskapsinlärning. Den tid en elev stannar i en förberedelseklass ser olika ut från individ till 

individ men det beräknas att tiden är mellan 1-2 år 
108

 vilket även stämmer överens med det alla tre 

handledarnas uppfattning. 

 
6.1 Arbetssätt  

Läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande.109
 

Handledarna har tydliggjort att de utgår från läroplanen och kursplan för svenska som andra språk för de 

mål och betygskriterier som gäller i en föreberedelseklass men att det fortfarande är individs anpassad 

efter elevens språks nivå och kunskapsnivå. Där handledarna samtidigt väljer det som är mest 

lämpigaste ur kursplanen för svenska som andra språk i undervisningen. 

Alla arbetssätt som används i en förberedelseklass bör vara meningsfullt och intresseväckande det är då 

man fångar en elevs intresse och skapar viljan att eleven blir insatt i arbetet säger samtliga handledare.  

Handledaren Åse utrycker sig genom att ”man måste ha ett medvetet språkutvecklande syfte med sin 

undervisning för att det ska göra nytta”. Handledaren Margareta förklarar detta genom att säga, i hennes 

skola jobbar man med temat familj och kärlek som ingår i biologi och då diskuterar de om familjen och 

kärleken där eleverna får lär sig nya begrepp om familjen, samhället och människorna. Elevens 

språkmedvetenhet och meningsfullhet av ämnet nämns av samtliga forskare i deras forskning då 

förklarar dem att inlärare skall uppleva språket meningsfullt för att inlärare skall ta till sig språket samt 

utveckla sig. Rebecca Oxford förklarar att språkinlärningen fungerar främst när det är intresseväckande 

och meningsfullt och det är då inlärningen får en allt större betydelse inom språkutvecklingen, när man 

övar språkmedvetenhet är då språket utvecklas. 
110

Inlärning med socialt samspel
111

 och goda möjligheter 

är då eleven kan hantera språket och begrepp som är meningsfulla och viktiga för deras 
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kunskapsutveckling och med hjälp av språkutvecklingen och språkinlärningen ökar detta elevens vilja 

att delta aktiv i arbete och utveckling. 
112

 

Ett arbetssätt som används i en förberedelseklass är handledarnas samarbete med ämneslärare med en 

grundtanke att främja elevens kunskapsnivå, språkinlärning och språkutveckling och detta används av 

samtliga handledare. K.F  klargör anledningen om hennes samarbete med SO-läraren från en ordinarie 

klass då detta är viktigt när hennes elever börjar i en ordinarie klass, de har och får feedback och kan 

grundfakta i detta ämne men hon använder dock en enklare version med tanke på att eleverna 

fortfarande går i en förberedelseklass. Eleven lär sig i undervisningen både språket och stoffet på ett 

sådant sätt att inlärningen påskyndas och visar sig att den tid som en elev tillbringar i klassrummet 

utnyttjas effektivt.
113

Svenska som andra språk och ämnesundervisning behöver stödja och förstärka 

varandra, omvärldskunskap, tid och modermål är viktiga faktorer för språk och kunskapsutvecklingen. 

För att eleverna ska kunna förstå innehållet i undervisningen och få ett sammanhang i textmängder 

måste de då ha goda omvärldskunskaper men allt ska vara anpassat till elevernas nivå. Samspelet mellan 

olika ämnen är viktiga då detta ger förutsättningar till en positiv språk- och språkutveckling samt att 

eleven lär sig olika begrepp dessutom får kunskap i omvärldskunskap
114

 enligt författarna Holmegaard 

& Wikström. Ämnesundervisning i inlärning av det svenska språket poängteras även i Gibbons, 

Hyltenstam och Lindbergs forskning då de anser att detta är ett effektivt arbetssätt då eleverna lär sig det 

svenska språket samt utvecklas i deras kunskaper. 

Ett annat intensivt och effektivt arbetssätt för språkinlärning och språkutveckling är att integrera 

ämnesundervisningen med en ordinarie klass.
115

Att integrera språk- ämnesundervisning med ordinarie 

klass anses vara ett bra sätt för språkinlärningen då man skapar en mer effektivt verksamhet där eleven 

råkar för ett meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang.
116

En del ämnen kan eleverna läsa i en 

ordinarie klass så som mattematik, engelska, praktiskt etiska ämnen eller idrott med anledning att 

eleverna ska kunna integrera sig med en ordinarie klass och veta hur det är, vilket samtliga handledare 

överens stämmer med. Ett intensivt andraspråksinlärning är det emellertid ofta lämpigt att eleverna 

successivt får börja delta i vissa ämnesundervisningar med ordinarie klass
117

  

Ett annat effektiv arbetssätt är utflykter och studiebesök där eleverna lär sig om samhället och olika 

system samt namnet på olika företeelser. 
118

Det står även i läroplanen att man ska utgå från 

omgivningen med flera källor då strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
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bildning, tänkande och kunskapsutveckling
119

 Detta arbetssätt används av samtliga handledare då de 

tycker att det är givande, lärorikt, intresseväckande och nyttigt för eleven. Handledaren Åse hävdar att 

utflykt och studiebesök är en lärorikprocess där man upplever nya saker och lär sig nya ord och begrepp 

samt får en gemensam upplevelse som man kan skriva och diskutera om efter utflykten eller 

studiebesöket. Detta arbetssätt instämmer riktigt med Gibbons forskning där hon utgår ifrån Vygotskys 

inlärningsteorier och Cummins forskning om språk och språkutveckling att diskussion och interaktion är 

ett bra sätt för att inläraren ska utvecklas i språket.  

Modersmålet har en stor påverkan i en elevs språkkunskapsutveckling enligt Margaret Holmegaard.
120

 

Handledaren Åse förklarar att eleverna använder sig av sitt modersmål för att hjälpa varandra och för att 

förstå och ta till sig nya ämneskunskaper. Åses elever får även välja att göra arbeten på modersmålet och 

samarbeta med sina modersmålslärare för att redovisa på svenska alltefter de då är mer insatta i textens 

och förstår textens innehåll bättre. Språk och språkkunskap är verktyget och nyckeln till kommunikation 

och kunskapsutveckling då eleven använder sina olika språk i skolan och får ökade möjligheter till att 

skaffa sig nya kunskaper i olika ämnen.
121

 Språkpedagogen Monica Axelsson hävdar i sin forskning att 

integration av modersmål ökar förutsättningar för de tvåspråkiga elevers skolframgång samt försäkrar 

deras sociala identitet.   

Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är ett effektivt redskap för en elevs 

kunskapsutveckling. Anledningen till detta är att eleven inte ska få svårigheter med olika begrepp i olika 

ämnen och därför anses undervisning i modersmål parallellt med den svenska undervisningen effektivt 

och givande .
122

 Samtidigt byggs elevens språkutveckling och identitet vidare genom att aktivt delta i 

modersmåls undervisningen.
123

”Enligt handledaren Margareta fungerar modersmål och 

modersmålslärare som en studiehandledare där eleven får hjälp med de frågor och funderingar som 

han/hon har. När en elev väl har gjort framsteg och kommit långt och kan göra sig förstådd och uttrycka 

sig kan då modersmålet fungerar som en arbetsmetod för språkinlärningen. Samtliga handledare har 

förklarat att de samarbetar med modersmålsläraren för att underlätta elevens undervisningsgång vilket i 

längden visar sig vara något väldigt praktiskt för en elev som går i en förberedelseklass.  
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6.2 Undervisning  

Huvudmålet i en förberedelseklass är att eleverna ska lära sig svenska, kunna tala och göra sig förstådda 

i skolan och i samhället för att de ska kunna gå vidare till en ordinarie klass, vilket klargjordas av 

samtliga handledare. Detta framförs även i Linde & Stolts dokumentation, att en förberedelseklass ska 

ge eleverna sådana färdigheter i det svenska språket så att de kan integreras i en ordinarie klass samt att 

introducera eleverna i det svenska samhället och fostra de i ett demokratiska tänkesätt.
124

 Att uppfostra 

eleverna på en demokratisk tänkesätt nämns inte på intervjuerna däremot menar samtliga handledare att 

eleverna arbetar på ett sådant sätt som utvecklar elevernas kunskap och förståelse om Sverige och om 

omvärlden.  Detta poängterar de att man gör genom att läsa böcker, titta på filmer och bilder samt 

diskutera om dessa företeelser. Genom läsningen kan eleverna få kännedom om det svenska samhället 

och detta gör handledaren K.F genom att exempelvis läsa om Gustav III som lät bygga slottet eller om 

att om Gustav II Adolf, därefter kan man även göra ett studiebesök till slottet eller Vasamuseet. Men 

”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andra språk är att eleverna ska uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. 

Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska”.
125

Eleverna får även en 

omvärldskunskap genom utflykter och studiebesök där eleverna integreras i det svenska samhället.  

Sjöqvist hävdar att läroplanen och kursplanen har en anvisning om en helhetssyn på lärandet som 

betyder att bedömningen måste få en ny inriktning och inte enbart baseras på traditionella tester.
126

 Detta 

står även i kursplanen att bedömningen inte enbart hänvisas till elevens förmåga att använda det svenska 

språket utan att eleven även bör ha deras förståelse om språkinlärningen och språkutvecklingen samt att 

se hur denna kunskap används i arbetet med den egna språkutvecklingen i tankarna.
127

 Vilket instämmer 

med samtliga handledares synsätt men samtidigt att genom att ha prov och olika tester så får eleverna 

även lära sig om det svenska skolsystemet och där kan även handledaren ta reda på elevens språks nivå 

och kunskapsnivå samt veta vad det är som handledaren ska bearbeta med eleven, då detta är väldigt 

individuellt.  Handledaren Margareta upplyser att eleverna får delta i de nationella proven för att de ska 

få kännedom om hur proven ser ut och även få lärdom till det svenska skolsystemet men betyget 

fastställds dock inte om det är dåligt, utan att det är mer som ett underlag som stärker elevens 

kunskapsutveckling. Det hela går ut på att ta reda på hur mycket de kan och detta kan man få genom 

övning och prov. Även handledaren K.F anser att prov är något bra och positiv för eleverna att arbeta 

med eleverna får en vetenskap om nationella prov och skolsystemet vilket är oerhört viktigt när du 

                                                   
124Linde, E och Stolt, G. Vår tids små hjältar och hjältinnor. 1994: 12 
125

 Skolverket. Kursplanen i svenska som andra språk  
126 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 268 
127

 Hyltenstam, K & Lindberg, I. Svenska som andraspråk. 2004: 269 
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slussas till en ordinarie klass. K.F förklarar även att elever som går i en förberedelseklass inte är dumma 

och därför har hon höga ambitiös nivå och krav på sina elever samt att dessa elever som går i en 

förberedelseklass förmodligen haft prov och olika tester i sina hemländer så varför inte här.  

 En handledare som arbetar i en förberedelseklass bör vara medveten om att prov som är skapade efter 

enspråkiga elever innebär en risk för misslyckande för de elever som arbetar med att utveckla sitt 

andraspråk enligt Cummins teorier. Det finns en tendens att glömma att språkinlärningen är 

tidskrävande samt att andraspråksinlärare under denna process inte kan bedömas på samma sätt som 

förstaspråkstalare. Därför bör bedömningen i undervisningen baseras på den individuella första- och 

andraspråksutvecklingen än årskursnivåer eller förutbestämda kriterier.
128

 Men bedömning av eleven 

behövs i andraspråksinlärning för att det visar vad eleven kan och vilka områden eleven behöver 

utveckla samt vad själva eleven kan åstadkomma på egen hand.
129

 

Samtliga handledare har redogjort i undersökningen vad som är fokus i språkinlärningens process och 

att allt de gör är till för att eleverna ska lära sig det svenska språket vilket innebär ordkunskap, 

grammatik, rätt uttal, skrivning och läsningen. Allt detta gör man genom att använda olika böcker, 

filmer, bilder, utflykt och studiebesök, diskussioner, etc. Handledaren K.F  berättade att hon har klassråd 

med sina elever dels för att de ska veta vad ett klassråd är och dels för att få sina elever att prata och 

delta aktivt i diskussionen.  Som tidigare nämnt menar Levelt att språkinlärningsmodellen så fungerar 

inlärningsprocessen som en stege av processebarhetshierarkin där inläraren klättrar uppåt med ett steg i 

taget. För att nå en ny stegpinne så måste man stått på den tidigare pinnen, man kan falla tillbaka några 

steg men man kan inte komma vidare utan att använda de lägre pinnarna. Levelt menar också att 

inläraren börjar med att lära sig olika begrepp utan grammatiska relationer och därefter börjar man sätta 

olika begrepp i en mening.
 130

 Medan Håkansson hävdar att inläraren bör lära sig olika begrepp 

samtidigt som man lär sig rätt grundkunskap i grammatiken allt eftersom det är då inläraren bygger 

meningar med de rätta informationerna.
131

 Handledaren K.F förklarar att när en nyanländ elev börjar så 

är första steget att kontrollera om eleven kan det latinska alfabetet och steg två är att eleven ska kunna 

prata och ha rätt uttal samt träna på ordkunskap och att bygga meningar med de ord eleven har lärt sig. 

Vi använder mycket bilder och lätta arbetsböcker för nyanlända elever samtidigt som de får lära sig 

grammatiken. Det gäller mycket repetitioner och mycket skrivande. 
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6.3 Individualisering  

Vygotskys utvecklingszon påstår att andraspråkinlärningsprocess fungerar bäst med hjälp av samtalsstöd 

och genom detta elevens språkliga resurser utvecklas. Vygotsky hävdar att elevens utveckling formas i 

det sociala världen genom upprepat deltagande i målinriktade sociala aktiviteter där samspel har en 

avgörande roll.
132

 Detta stämmer riktigt med samtliga handledarnas arbetssätt och undervisningsmetod 

då de samtalar med eleverna om olika företeelser. Handledaren K.F brukar hålla klassråd då eleverna 

måste prata och diskutera om olika saker som leder till att eleverna aktiv deltar i diskussionen. I detta 

sammanhang är klassrådet för K.F en möjlighet för att få sina elever att delta i diskussioner, innehållet  

har en andra position till själv möjligheten av diskussionen. Detta är viktigt då en nybörjare elev inte har 

kunskap och färdighet att agera självständigt och behöver någon typ av stöd för att komma igång och 

lära sig tala, enligt Vygotsky. 
133

 Detta tankesystem lägger stor vikt och ansvar på läraren vilket går 

emot Krashens teori som anser att eleven kan lära sig språket utan direkt hjälp och stöd.
134

 Krashens 

teori går emot samtliga handledarnas arbetssätt då de arbetar aktivt för att hjälpa eleverna att lära sig 

språket samt att eleven ska integreras i det svenska samhället och skolsystemet. Marton el al hävdar att 

allt ansvar av inlärningsprocess ligger på själva eleven och handledares uppgift är endast att stimulera 

och uppmärksamma lärandet.
135

 Marton el al teoris instämmer med samtliga handledarnas arbetssätt då 

det är svårt att tvinga en elev att lära sig något som de inte tar ansvar för med tanke på att handledaren 

inte har endast ansvar för en elev utan alla andra i klassen.  

Samtliga handledare har förklarat att på grund av tidsbrist, ekonomiska brist, gruppens storlek så är det 

väldigt svårt att gå efter varje elevs individuella behov och utvecklingsprocess då man inte kan strunta i 

alla andra i klassen heller.  Handledaren Åse förklarar genom detta exempel ”en nyanländ elev från 

Somalia som aldrig har gått i skolan och en elev som har varit sex månader i Sverige och som kom hit efter 

åttaårig avslutad grundskola i Serbien har VÄLDIGT olika förutsättningar och jag har båda i samma klass + alla 

andra emellan dessa ytterligheter”. Däremot är kursplanen och arbetssättet anpassad för eleverna då det är 

fortfarande en förberedelseklass för nyanlända elever som ska lära sig det svenska språket. I läroplanen 

står det att handledaren skall ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenhet och 

tänkande
136

 vilket är svårt då omständigheterna så som ålderskillnader, gruppens storlek, brist på lärare 

och material, samt brist på tid står i vägen för detta.  
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7. Sammanfattning och avslutade diskussion 

 

Undersökningens syfte har varit att ta reda på hur olika handledare arbetar med 

språkinlärningsprocessen i en förberedelseklass ur ett lärarperspektivssätt för att få svar på vilket eller 

vilka arbetssätt och undervisningsmetoder som är lämpligast för att främja en elevs 

språkkunskapsutveckling. Denna undersökning är intresseväckande då man får kunskaper om olika 

språkinlärningsprocesser och arbetssätt i en förberedelseklass framförallt då arbetssättet i en 

förberedelseklass skiljer sig stort jämfört med en ordinarie klass. Metoden har varit att utgå från 

lärarperspektivet för att få svar från samtliga handledarna om hur de arbetar med 

språkinlärningsprocessen för att främja språkkunskapsutvecklingen hos eleven. För att komma till ett 

resultat har olika forskningsfrågor ställts och använts som grundläggande under resultatredovisningen 

som därefter har analyserats med hjälp av tidigare forskning.  

 

Handledarna använder sig utav olika arbetssätt för att främja elevens språkinlärning och dessa arbetssätt 

har även andra syften än att lära eleverna det svenska språket. Dels vill man lära eleverna om det nya 

skolsystemet, kulturen och samhället så att de ska kunna integrera sig i det svenska samhället och dels 

för att utöka deras omvärldskunskap. Man utgår från all undervisningsmetoder som kan underlätta 

elevens inlärning och även kommunikationen. Bilder och kroppsspråk används mycket men samarbetet 

med modersmålsläraren och ämneslärarna underlättar oftast hela processen.  

Denna undersökning har varit lärorik och givande för mig och jag har kommit fram till den slutsats att 

det finns många olika arbetssätt och undervisningsmetoder som är väldigt bra och effektiva men 

resultatet av dessa ser olika ut beroende på lärare, inläraren och resurserna.  

 

Handledarna anpassar sina arbetssätt och undervisningar efter eleverna men på grund av 

omständigheternas så är det väldigt svårt att utgå från varje elevs behov då det inte finns tillräcklig med 

ekonomiska och material resurser samt tidsbrist. Med gruppens storlek får eleverna mindre 

uppmärksamhet än de borde då handledaren varken kan eller hinner hjälpa alla. Gruppelever som är upp 

till 12-16 elever med olika inlärningsprocessnivåer är det väldigt överansträngande för en handledare att 

utgå från varje elevs behov då tiden inte räcker. Medan en grupp med mindre elever innebär mer tid för 

en handledare att hjälpa varje elevs behov utan tidspress.  

 

Det finns dock krav skriven i Lpo 94 om att handledaren ska utgå från varje individs individuella behov 

men det de inte har tänkt på är att detta är omöjligt med dem resurserna skolorna tillhandhålls med idag. 
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För att man ska kunna uppfylla kraven som sätts av skolverket måste skolorna tillföras mer resurser som 

leder till mindre klasser som i sin tur leder till mer individuell anpassad undervisning för dem nyanlända 

eleverna. Forskningen visar att den individuellt anpassade undervisningen leder till större framgångar 

för eleverna och även lärarna som har som uppgift att leda eleverna till dessa mål.  

 

Man får även ha i åtanken att en handledare inte kan ta all ansvar för elevens språkinlärning då eleven 

inte visar något intresse samt att en hanledare inte är elevens personliga handledare eller kurator. Marton 

el al har en bra poäng som säger att eleven själv måste vara involverad i en inlärningsprocess om de ska 

komma till insikt om sitt lärande för att insikt är ingenting som man kan överlåta åt någon annan att 

uppnå för ens egen räkning. I inlärningsprocessen så är det i högsta grad eleven som ska ta ansvar för 

processen medan handledaren ska stimulera och uppmärksamma lärandet men kommunikation och 

socialsamspelet mellan eleverna är elevernas ansvar.
137

  

 

 

Det skulle vara intressant att göra denna undersökning utifrån elevernas perspektiv då får man 

kännedom om vad de anser om handledarnas arbetssätt och undervisningsmetoder.  
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Bilaga 1 
 

 Har eleven gått i skolan? 

 Kan eleven läsa och skriva på sitt språk? 

 Hur länge har eleven gått i skolan i hemlandet? 

 Har eleven haft avbrott i undervisningen? 

 Hur länge sedan är det eleven gick i skolan? 

 Vilka förutsättningar har eleven att lära sig svenska? 

 Hur lång tid var eleven på flykt? 

 Hur stort trauma bär eleven på? 

 Har eleven varit i direkt krig? 

 Har eleven sett familjemedlemmar eller kompisar dödas? 

 Har eleven själv varit utsatt för direkt våld? 

 Hur stor del av familjen är i Sverige? Väntar eleven fortfarande på någon? 

 Hur länge har familjen varit i Sverige? 

 Hur var det på flyktningsläggningen?  

 Vad vet familjen om Sverige? 

 Orkar föräldrarna bryr sig, engagera sig, härbärgera barnens sorg, oro och längtan? 

 Är eleven fysiskt frisk? 

 Kan eleven sova? Har eleven mardrömmar?   
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågorna   
 

 

1. Hur många nyanlända elever får ni per år? Och hur länge får de gå i en förberedelseklass? 

 

2. Hur ser arbetssättet ut i din klass/ skola? Utgår ni från Lpo 94 eller egna arbetsplaner? Har du 

någon speciell arbetssätt, och om den inte fungerar vad gör ni då? Ge några exemplar 
 

3. Vad är ert mål i en förberedelseklass? Och vilka är elevens strävansmål? Ge några exemplar 

 Vilka mål ska eleverna uppnå i slutet av 9.an? 

 
       

4. Hur ser bedömningsmallen och betygskriterier ut i en förberedelseklass?   

 Vad utgår ni ifrån när ni bestämmer om bedömningsmallen och betygskriterier?   
 

 

5.     Vad fokuserar ni er mest på i undervisningar? Alltså fokuserar ni mest på grammatiken och rätt 

uttal i det svenska språket, eller att eleven ska lära sig att prata och göra sig förstått, 

ordkunskaper... 

 Vilka ämnen läser de i en förberedelseklass?  
 

 

6.     Finns det några brister i er arbetssätt? Förklara och ge även några exemplar. 

 Finns det något som du skulle vilja ändra på eller förbättra? Förklara och ge även några 

exemplar. 

 

 

7. Hur viktigt är elevernas modersmål i en förberedelseklass?  

 

8. Brukar ni ha utflykter med eleverna? Jag menar utflykt kan vara lärorik då de lär sig namnen på 

olika grejer, etc...Och om ni brukar ha utflykter vad är då syftet?  

 

  

9. Vad anser du som är lämpigaste för språkinlärning och språkutvecklingen? Vilka arbetssätt och 

undervisnings metoder hjälper eleven främst i en språkinlärningsprocess?  

Du får gärna ge några råd och exemplar. 

 

10. Är det OK att jag nämner din skola och ditt namn i mitt examensarbete? 
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