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Studiens syfte är att undersöka hur tillfrågad personal i grundskolan uppger att de 

arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever och om det finns några 

metoder och arbetssätt som de anser verkar fungera bra. Syftet med studien är även 

att ta reda på hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan samt sin 

andraspråksinlärning. För att besvara syftet genomfördes åtta semistrukturerade 

intervjuer med personal och elever inom grundskolan. Studien visar att ett arbetssätt 

som verkar fungera bra i arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever är 

genrepedagogik. Studien visar även att både personal och elever anser att arbetet 

med andraspråksinlärning för nyanlända elever behöver förbättras. Enligt personalen 

kan förbättring ske genom kompetensutveckling, mer resurser samt mer stöd för 

lärarna i deras arbete. Enligt eleverna kan arbetet förbättras genom bland annat att 

elever får mer studiehandledning på sitt modersmål. 
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1 Inledning 

Arbetet med nyanlända elever är just nu ett aktuellt och relevant ämne i och med de 

senaste årens ökade invandring till Sverige. I yrket som lärare är det därför viktigt att 

man har kunskap och beredskap för hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa elever att 

utvecklas. Vi har i denna studie valt att fokusera främst på de nyanlända elevernas 

andraspråksinlärning, eftersom att vi anser att språket är det främsta redskapet för 

att ta till sig kunskaper, och har man svårigheter med språket kan det bidra till att 

man har svårt att komma framåt både i skolämnen och i samhället i övrigt. För att 

kunna förstå världen runt omkring oss behöver vi kunna använda oss av språket 

(Säljö, 2000). 

Under vår praktik har vi uppmärksammat att arbetet med andraspråksinlärningen 

för nyanlända elever har brister. På de skolor vi har haft våra praktikperioder på 

under vår utbildning uppfattar både vi och personalen på skolan att det inte finns 

tillräckligt med resurser i form av till exempel studiehandledning på modersmålet. 

Samtidigt har de ordinarie lärarna enligt dem själva inte fått utbildning i några 

metoder eller arbetssätt de kan använda för att hjälpa de nyanlända eleverna framåt i 

deras andraspråksinlärning. Detta bidrar till att de får sitta och lyssna på läraren utan 

att förstå språket under de lektioner som de nyanlända eleverna inte har någon 

studiehandledning på modersmålet. Under vissa lektioner får dessa elever jobba 

enskilt i sin svenska- eller mattebok medan de andra eleverna i klassen gör någon 

annan uppgift. Vi är tveksamma till om detta sätt att arbeta hjälper de nyanlända 

eleverna att utveckla sitt språk och vilka andra metoder som lärarna skulle kunna 

använda sig av. I skolans läroplan står det att utbildningen inom skolväsendet ska 

”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 

2011, s.7). I skolans läroplan står det även att ”undervisningen ska anpassas till varje 

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

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s.8). Vi anser att det finns risk att man 

begränsar flera elevers lärande och kunskapsutveckling samt deras livslånga lust att 

lära på grund av att inte tillräckliga metoder eller resurser finns. Att resurser och 

metoder saknas är enligt oss inte bara ett problem för de nyanlända eleverna, utan 

även för lärarna som känner att de inte kan hjälpa eleverna på ett bra sätt. Vi skulle 
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därför vilja undersöka vilka metoder och arbetssätt som man kan använda sig av när 

man jobbar med dessa elever. I vår kommande lärarroll skulle det vara en trygghet 

om man skulle ha några metoder man vet fungerar för att hjälpa nyanlända elever 

framåt i deras andraspråksinlärning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare kan arbeta för att 

främja andraspråksinlärning hos nyanlända elever. Studiens syfte är att ta reda på 

hur några skolor idag jobbar med andraspråksinlärning för nyanlända elever och om 

de anser att det finns metoder och arbetssätt som fungerar bättre än andra. Studien 

syftar även till att undersöka om det enligt våra informanter finns någon/några 

metoder och/eller arbetssätt som visat sig vara framgångsrika för de flesta nyanlända 

elever eller om det är individuellt? Ett annat syfte med denna studie är att ta reda på 

hur några nyanlända elever själva upplever sin lärandesituation och hur de tror att de 

lär sig det nya språket bäst.  

 Hur arbetar personalen på tre olika grundskolor med andraspråksinlärning för 

nyanlända elever? 

 Vilka metoder och arbetssätt anser lärarna och rektorerna på tre olika 

grundskolor fungerar bra för andraspråksinlärningen hos nyanlända elever? 

 Hur upplever två nyanlända elever sin lärandesituation när det gäller 

andraspråksinlärning?  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

 

I kapitel 2, bakgrund, beskrivs först de begrepp och definitioner som är relevanta för 

denna studie. Kapitlet fortsätter sedan med en del som handlar allmänt om 

andraspråksinlärning samt en del om andraspråksinlärning ur ett historiskt 

perspektiv. Sedan presenteras språkutvecklande arbetssätt för nyanlända samt ett 

stycke om genrepedagogik. Fortsättningsvis beskrivs skolans organisation samt hur 

andraspråksinlärning för de nyanlända eleverna är kopplat till läroplanen. 

Avslutningsvis presenteras det teoretiska perspektivet för studien.  
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I kapitel 3, metod, presenteras den metod som använts och hur data har samlats in. 

Kapitlet innehåller också hur data som samlats in har bearbetats samt hur den 

tolkats. Här förklaras även vilket urval som använts och studiens giltighet och 

tillförlitlighet diskuteras.  

Kapitel 4, resultat, beskriver det resultat som kommit fram genom intervjuerna som 

utförts. Det innehåller också en del där resultatet sammanfattas och en del där det 

tolkas utifrån studiens teoretiska perspektiv. 

I kapitel 5, diskussion, diskuteras vilken metod som använts. Det innehåller också en 

diskussion av resultatet, en slutsats och förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis 

tas undersökningens betydelse för läraryrket upp. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området andraspråksinlärning för 

nyanlända elever. Texten är indelad i nio olika underkategorier för att skapa en 

tydligare disposition. I första avsnittet ”Begrepp och definitioner” tas begrepp upp 

som är relevanta för studien. Den andra kategorin ”Andraspråksinlärning” beskriver 

aktuell forskning om hur de nyanlända elevernas utbildning bedrivs i skolan. Sedan 

presenteras en följande underrubrik ”Andraspråksinlärning ur ett historiskt 

perspektiv” där forskning om andraspråksinlärning diskuteras från olika 

tidsperioder. Därefter följer ett avsnitt om ”Språkutvecklande arbetssätt för 

nyanlända” där det tas upp olika arbetssätt som anses vara språkutvecklande för 

nyanlända elever. Sedan följer ett avsnitt om ”Genrepedagogik” där arbetssättet 

presenteras samt vad forskning säger om detta. Avsnittet därefter, ”Skolans 

organisation” tar upp styrdokument från Skolverket som ger information om hur 

skolan ska arbeta med nyanlända elever. Sedan presenteras ”Läroplanen angående 

andraspråksinlärning för nyanlända elever” där riktlinjer från läroplanen har 

kopplats till studiens innehåll. Avslutningsvis beskrivs det teoretiska perspektivet och 

hur det är kopplat till forskningsområdet under avsnitt ”Teoretiskt perspektiv”. 

 

2.1 Begrepp och definitioner 

Nyanlända elever: Elever som inte har de grundläggande kunskaperna i det svenska 

språket och som har invandrat till landet och då kommit till skolan strax före sin 

skolstart eller ett tag in på sin skoltid (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2010). Med 

nyanländ elev menar man de elever som har bott utomlands, men som numera bor i 

Sverige och som då har påbörjat sin utbildning i Sverige efter höstterminens start det 

år eleven fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige ska man inte längre ses som 

nyanländ (Löfven & Fridolin, 2014).   

 

Förberedelseklass: En grupp eller en klass där de nyanlända eleverna på skolan får 

en introduktion och grundläggande svenskundervisning. En förberedelseklass kan 

fungera som en möjlighet för de nyanlända eleverna att få de kunskaper de behöver 

så tidigt som möjligt för att kunna delta i den ordinarie undervisningen. En 

förberedelseklass räknas inte som en form av särskilt stöd. Målet är att eleven ska 

kunna delta i den ordinarie undervisningen så snart som möjligt (Skolverket, 2016).  
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Studiehandledning på modersmålet: En modersmålslärare hjälper eleverna med 

olika uppgifter i olika ämnen på elevens eget modersmål. Detta för att eleven inte ska 

tappa för mycket ämneskunskaper på grund av att eleven har otillräckliga kunskaper 

i det svenska språket (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2010). Studiehandledning 

på modersmålet är till för att hjälpa eleverna att nå målen.  

 

2.2 Andraspråksinlärning 

Den svenska skolan är idag mångkulturell, vilket innebär att det där finns elever med 

olika språkliga och kulturella bakgrunder. Enligt den officiella skolstatistiken har 18 

% av de svenska eleverna en så kallad utländsk bakgrund. Med det menas att de 

antingen är födda utomlands själva, eller att båda föräldrarna till eleven är födda 

utomlands (Hajer & Meestringa, 2014). Nyanlända elever har rätt till samma 

utbildning som alla barn och unga i Sverige. De senaste åren har den svenska skolan 

tagit emot ett stort antal nyanlända elever vilket innebär att många kommuner måste 

göra stora insatser, samt utveckla sin kunskap för att kunna ge de nyanlända eleverna 

en bra utbildning. I Skolinspektionens tidigare granskningar från år 2009 har det 

visat sig att många skolor och kommuner haft svårigheter att ge de nyanlända 

eleverna en lämplig undervisning. Detta har inneburit att nyanlända elever inte fått 

den utbildning som de har rätt till. Skolinspektionen beskriver att det tidigare ofta 

saknades gemensamma riktlinjer, så som kompetensutveckling och diskussioner i 

kommunen om hur undervisningen till exempel ska bedrivas. Eleverna blev ofta 

placerade i förberedande klasser där undervisningen inte är utformad efter elevernas 

olika bakgrunder, förutsättningar och behov. Utbildningen beskrivs också som 

avskild från övriga elevers utbildning. Det saknades även kunskap om nyanländas 

rätt till utbildning bland personalen på skolorna (Skolinspektionen, 2009). Sedan 

Skolinspektionens granskning år 2009 har utveckling av mottagandet av nyanlända 

elever på många skolor skett. Skolinspektionen menar att det är många huvudmän 

som lyckats bygga ett mottagande för nyanlända elever inom sin redan befintliga 

organisation, och detta är något som verkar gynna elevernas fortsatta utbildning. De 

huvudmän som lyckats bra har också visat sig följa och utvärdera sin verksamhet 

utefter de nyanlända elevernas behov. Till följd av det stora mottagandet av 

nyanlända elever de senaste åren kan Skolinspektionen även se kompetenshöjning av 
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personal. Det finns dock fortfarande flera utvecklingsområden. När Skolinspektionen 

granskade huvudmännen kunde man upptäcka utvecklingsområden hos 27 av de 28 

huvudmän som granskades. Ett exempel på dessa utvecklingsområden är bland annat 

att flera av huvudmännen inte följer upp mottagandet av de nyanlända eleverna på 

ett bra sätt. Ett annat utvecklingsområde är att rektorerna inte är tillräckligt 

involverade i det inledande mottagandet av nyanlända elever. Även bedömningen av 

de nyanlända elevernas kunskaper behöver utvecklas (Skolinspektionen, 2017).  

 

Flerspråkiga elever kan ha särskild svenskundervisning vilket ger eleverna möjlighet 

till att utveckla sitt andraspråk utifrån egna förutsättningar. Elevernas modersmål är 

för många elever ett kompletterande verktyg för kunskapsutvecklingen och är 

samtidigt en viktig länk mellan skolan och elevernas övriga liv (Hajer & Meestringa, 

2014). Målet för all undervisning bör vara att man integrerar språket och innehållet, 

så att nyanlända elever kan utveckla sitt andraspråk samtidigt som de utvecklar 

kunskaper inom ämnet. Detta är ingen lätt uppgift för läraren. För att kunna 

integrera språk, innehåll och tänkande krävs det en organiserad planering och 

uppföljning (Gibbons, 2006).  

 

Allen (2016) har skrivit om en studie där en lärare hade en nyanländ elev i sin klass. 

Eleven hade med sig svåra erfarenheter från sin invandring till USA från Mexiko, då 

hennes pappa fortfarande levde kvar i landet, och hennes mamma ofta åkte tillbaka 

för att vara med pappan. Detta gjorde att eleven ofta blev ensam kvar med okända 

släktingar. Läraren till eleven såg hennes erfarenheter som något man kan använda 

sig av i skolan. Läraren skapade undervisning där fokus låg på elevernas invandrings-

erfarenheter, genom att använda relevant litteratur kopplad till elevernas 

bakgrunder. Eleverna fick läsa och diskutera böckerna tillsammans för att skapa 

diskussion kring deras egna erfarenheter. Det bidrog till elevernas 

andraspråksinlärning genom att de fick dela med sig av sina egna erfarenheter till 

varandra genom litteratur, samt skriva olika sorters texter i samband med böckerna. 

Hon menade att de nyanlända eleverna blev mer aktiva när de fick arbeta med sina 

egna livsberättelser och dela med sig av dem till andra som hade liknande problem 

(Allen, 2016). Allen menar att detta är ett sätt för lärare att arbeta för att stödja 

nyanlända elever i klassrummet. Ett kunskapsinnehåll förankrad i elevernas liv kan 

främja deras engagemang och skapa djupare nivåer av tänkande (Allen, 2016). 
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2.2.1 Andraspråksinlärning ur ett historiskt perspektiv 
Ämnet svenska som andraspråk var från början inget eget ämne inom skolan. 

Utvecklingen av ämnet tog sin början på grund av en diskussion man hade inom 

universitet. Diskussionen handlade om att man tyckte att man borde anpassa 

utbildningar till ett alltmer mångkulturellt samhälle. Detta för att det skulle fungera 

bättre på både arbetsmarknaden och i samhället i stort. En bidragande faktor till 

detta var att arbetskraftsinvandringen i slutet av 1960-talet ökade.  Man ville försöka 

integrera de nya medborgarna i både samhälls- och arbetslivet på ett så smidigt sätt 

som möjligt. År 1970 slöt man i Sverige ett avtal om språkundervisning för 

invandrare utefter Europarådets rekommendationer. I avtalet stod det att invandrare 

i Sverige skulle få rätt till minst 200 timmars svenskundervisning. Man höjde sedan 

antalet timmar till 240 år 1973. Den svenskundervisning som bedrevs för invandrare 

ägde då rum på olika studieförbund och inom arbetsmarknadsutbildningar 

(Tingbjörn, 2004). Redan i början av 1970- talet hade universitetens forskare och 

lärarutbildare i ämnena svenska och språkvetenskap fått en förståelse för att det 

fanns ett behov av att ändra lärarutbildningen. Detta berodde på att man i tidigare 

utbildning inte fick tillräckligt med kunskaper om andraspråksinlärning för 

invandrade elever. Som lärare ställdes man inför en helt annan språkundervisning än 

tidigare; man hade nu elever med en växlande språklig och kulturell bakgrund. 

Många av de elever som började i klasserna saknade erfarenhet av språkstudier eller 

undervisning överhuvudtaget. Nu skulle dessa elever försöka lära sig ett helt nytt 

språk och dessutom bedrevs undervisningen på ett språk som eleverna inte kan. 

Dessa undervisningssituationer var inte något som lärarna hade fått lära sig om 

under sin egen utbildning. Vid den här tidpunkten var det bara några få forskare och 

lärare som förstod problematiken som skulle uppstå och startade därför en speciell 

kurs för de lärare som undervisade invandrarelever. Kursen fick namnet Svenska för 

invandrarundervisning. Till en början fick kursen en tydlig språkvetenskaplig 

inriktning där man la fokus på fonetik och grammatik. Man var lite orolig över att 

kursen skulle uppfattas som alltför teoretisk av deltagarna i kursen, men detta 

stämde inte. Lärarna som deltog i kursen bidrog till att forma de språkteoretiska 

momenten i kursen utifrån sina egna erfarenheter och initiativ, och på så sätt fick 

man en direkt anknytning till deras elevers språkliga bakgrund och 
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inlärningssvårigheter. Därmed fick kursen till skillnad från vanliga lärarutbildningar 

en tydlig pedagogisk profil (Tingbjörn, 2004).  

 

Svenska som främmande språk blev tidigt på grund av den direkta anknytning till 

eleverna och lärarens erfarenheter ett ämne som både ämnesteoretiskt och 

ämnesdidaktiskt till stor del utvecklades ”underifrån” istället som i de flesta fall 

”ovanifrån”. Detta har bidragit till att ämnet har framstått som ett pedagogiskt 

föregångsämne som har intresserat de studerande (Tingbjörn, 2004). Det fanns tidigt 

en vision hos forskare, lärarutbildare och lärare i svenska som andraspråk att deras 

ämne skulle bli ett eget ämne i det svenska utbildningsväsendet. Flera gånger var det 

nära att det faktiskt blev ett eget ämne, tack vare engagerade människor. Men man 

sköt upp det eftersom man ansåg att man inte kunde starta en lärarutbildning i ett 

ämne som inte fanns i utbildningsväsendet. Men detta blev då ett moment 22 

eftersom att man samtidigt inte ansåg att man kunde införa ett ämne i skolan som det 

saknades lärarutbildning i. År 1976 hade frågan förts framåt, svenskundervisningen 

för invandrare inom arbetsmarknadsutbildningen hade gått framåt och man följde nu 

en fastställd läroplan (Tingbjörn, 2004). Under år 1979 hände något som gav 

tillfälligt stort hopp om invandringsundervisningen. Den dåvarande 

Skolöverstyrelsen antog då ett handlingsprogram som rörde arbetet med 

invandringsfrågor. Handlingsprogrammet fick namnet Invandrarna och 

utbildningsväsendet, men det förkortades ofta till HINVA-programmet. I detta 

handlingsprogram föreslogs det bland annat att svenska som främmande språk skulle 

bli ett eget ämne, att lärare i svenska som främmande språk skulle få en särskild 

grundutbildning och vidareutbildning, och man föreslog även att man skulle få räkna 

in ämnet i tjänsten som låg-, mellan och ämneslärare (Hammarberg, 1981). Om detta 

förslag hade genomförts hade det inneburit att etableringsprocessen för ämnet hade 

förkortats med nästan två decennier och därmed hade man förhindrat mycket av det 

stödtänkande som sedan fortsatte att prägla verksamheten under 1980- och 1990-

talet. Men Skolöverstyrelsen fick kalla fötter och menade att det inte var tekniskt 

möjligt att svenska som främmande språk skulle bli ett eget ämne. Nästan 14 år 

senare kunde Skolverket, som är Skolöverstyrelsens efterföljare övervinna de 

tekniska svårigheterna (Tingbjörn, 2004). År 1982 bytte man namn på Svenska som 

främmande språk till Svenska som andraspråk. I vissa delar av utbildningsväsendet 

har det räknats som ett eget ämne. Men inte förrän år 1995 bestämde skolministern 
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att Svenska som andraspråk skulle vara ett eget ämne för hela det svenska 

utbildningsväsendet (Tingbjörn, 2004).  

 

2.4 Språkutvecklande arbetssätt för nyanlända 

Vid nyanlända elevers lärande har språket en stor betydelse, särskilt för de elever som 

kommer till Sverige strax före eller under skoltiden. Skolundervisningen i Sverige 

sker främst på svenska, vilket gör att nyanlända elever förväntas tillägna sig 

skolkunskaper på ett andraspråk samtidigt som de lär sig det svenska språket 

(Wedin, 2011). Ett barn som ska lära sig ett nytt språk måste få möjlighet att utforska 

språket genom lek och upprepning. För att ge barnet de bästa möjligheterna att lära 

sig ett nytt språk måste man bygga vidare på barnets förkunskaper, istället för att 

komma med helt nya saker. Det barnet redan har förstått kan det också relatera till 

(Ellneby, 1998). För att barnets modersmålsinlärning inte ska drabbas av att barnet 

ska lära sig ett nytt språk är det bra om man informerar föräldrarna om hur 

betydelsefulla de faktiskt är, både för andraspråksinlärningen och för barnets 

identitet. Alla är nog inte medvetna om att ett välutvecklat modersmål faktiskt har en 

positiv inverkan på barnets andraspråksutveckling (Ellneby, 1998). Det är viktigt att 

de barn som faktiskt har utvecklat sitt modersmål innan de börjar i skolan får stöd på 

det språket, likaväl som de får stöd i svenska. Detta stöd bör komma både från skolan 

och från hemmet (Skolverket, 2015).  

 

En av de viktigaste delarna för att barn ska lära sig ett språk är att man har en 

genomtänkt språklig miljö och en personalgrupp som har kunskap om vad barnen 

behöver och som faktiskt lyckas hjälpa dem med detta. Man behöver även ha ett nära 

samarbete mellan personal och föräldrar, och att alla har koll på vad barnen behöver 

(Ellneby, 2008). Alla lärare spelar en stor roll för den språkutveckling som krävs för 

lärande i skolans alla ämnen, eftersom både språk- och kunskapsutveckling omfattar 

delar av en och samma process. Elevernas förutsättningar för att kommunicera och 

lära på svenska är varierande, precis som deras behov av olika språkliga åtgärder. På 

grund av detta ställs mycket höga krav på skolornas kunnande eftersom de behöver 

arbeta efter de enskilda elevernas varierande behov (Lindberg & Hyltenstam, 2004). 

Att arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska ställer höga krav på 

pedagogen. För att förenkla arbetet finns det olika metoder man kan använda sig av. 
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Jobbar man till exempel med bilder och bildskapande kan alla mötas oavsett språk, 

ålder eller kultur. Det allra viktigaste är att miljön man är i är lugn och utan krav, för 

att barnen ska kunna slappna av och uttrycka det de känner inom sig.  

 

Som lärare måste man alltid utgå från varje enskild individs erfarenheter och 

förmågor. Om man gör det väcks den inre motivationen att lära sig saker hos 

eleverna, och i och med detta sker utveckling (Fagerlund & Moqvist, 2010). Eftersom 

alla elever ligger på olika nivåer i andraspråksinlärningen behöver man många olika 

sorters material, metoder och arbetssätt. För att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för eleverna att lära sig det svenska språket gäller det att man tar tillvara på så 

många språkliga uttryckssätt som möjligt. För att stimulera och aktivera olika sinnen 

kan man arbeta med bild, musik och rörelse. Att stimulera och aktivera olika sinnen 

hos barnen är bra för att det fångar deras uppmärksamhet och lusten att lära. För att 

underlätta inlärningen kan man utgå från elevernas erfarenheter, använda konkret 

material och vara lyhörd (Fagerlund & Moqvist, 2010).  

 

Fagerlund & Moqvist (2010) menar att språket används som ett redskap för inlärning 

och det är ofta förknippat med identitet. Identitetsskapande är extra viktigt för 

flerspråkiga elever när de lär sig ett nytt språk och tar till sig en ny kultur. För att 

arbeta språkfrämjande krävs det att man har en medvetenhet. När ett barn har ett 

annat modersmål än svenska behöver barnet utveckla en flerkulturell tillhörighet, 

detta behöver man göra för att kunna ta till sig av utbildning och för att kunna känna 

en samhörighet med människorna i det svenska samhället (Fagerlund & Moqvist, 

2010). Ellneby (1998) menar att en ökad möjlighet att kommunicera med människor 

i sin närhet ger en ökad självkänsla. För att lära sig ett nytt språk krävs det att man 

lägger ner mycket tid på det, och man måste också tänka på att det både är naturligt 

och tillåtet att göra fel. Ett språk lär man sig bäst i samspel med andra människor, 

och det är även viktigt att man är i en trygg och uppmuntrande miljö. Motivation till 

att lära sig ett språk är ofta en stark drivkraft. Oftast är det ganska lätt att motivera 

barn eftersom de flesta barn är nyfikna och vill lära sig nya saker. Men man kan 

heller inte ställa för höga krav på barnet, utan kraven måste stå i relation till barnets 

förmåga och mognad (Ellneby, 1998). När ett barn ska lära sig ett språk, och även 

andra saker, behöver barnet vara aktiv i inlärningsprocessen, eftersom att det är 

upprepning och erfarenheter som bidrar till inlärningen. När man ger barnen olika 
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uppgifter behöver dessa vara konkreta och lagom välkända av barnet. Man ska inte 

arbeta med abstrakta och obekanta begrepp och de är svårare att lära sig eftersom 

barnet inte har några tidigare erfarenheter som de kan referera till (Ellneby, 1998).  

 

När det gäller andraspråksinlärningen hos nyanlända elever krävs det mycket arbete 

och tid. Man måste arbeta medvetet under en lång tid för att de nyanlända eleverna 

ska kunna behärska de språkliga kunskaper som krävs i skolans ämnen. Vanligtvis tar 

det mellan sex och åtta år för flerspråkiga elever att lära sig skolspråket. Därför har 

lärare i alla ämnen ett gemensamt ansvar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. 

Något som är fördelaktigt för andraspråksinlärningen är om man i undervisningen 

utgår från själva ämnesundervisningen och inte lägger fokus på övningar som bygger 

på ord och fraser ur något sammanhang. Det är därför inte lämpligt att man endast 

riktar in sig på den nyanlända elevens kunskaper i svenska (Skolverket, 2016). 

Det allra viktigaste för att eleverna ska lära sig saker är att de har en trygg kontakt 

med en vuxen. Den vuxna måste vilja att barnet ska lära sig och som vuxen måste 

man även vara beredd på att ge barnen mycket tid. Om ett barn känner sig stolt och 

glad över sitt modersmål och sitt ursprung ger det positiv påverkan till att vilja lära 

sig ett nytt språk. För att man ska lära sig saker måste aktiviteten vara rolig och 

lustfylld. Man kan till exempel arbeta med ett speciellt anpassat material för att öka 

barnets motivation. Arbetar man med ett speciellt anpassat material visar man även 

barnet att det här är en speciell stund för barnet och att det finns tid för både 

koncentration och närhet till en vuxen (Ellneby, 1998).  

 

Det gynnar andraspråksinlärningen att arbeta i små grupper där alla får mycket tid 

till att öva på språket. Ofta fungerar tecken som ett stöd för talet, det blir då som en 

länk mellan modersmålet och svenskan. Att man lär sig tecken lättare än man lär sig 

tal anses bero på att det är enklare att ta till sig synperception än vad det är att ta till 

sig hörselinformation. När barnen väl har lärt sig orden på svenska blir tecken 

överflödiga. Det finns olika sätt att lära sig tecken. Man kan till exempel ha bilder 

uppsatta i klassrummet som visar olika tecken (Ellneby, 2008). Något som är viktigt 

när man ska lära sig ett nytt språk är ordförrådet. Ord är byggstenar i både satser och 

fraser, och ord kan uttryckas både med tecken och med tal. När barnen har lärt sig 

tillräckligt många ord kan de lära sig att bygga ut sitt språk med enklare meningar. 

Att bygga upp ordförrådet hos eleverna är därför ett viktigt mål (Ellneby, 2008).  



 16 

 

Inger Lindberg har tillsammans med Lena Sjöqvist skrivit en artikel, ”Svenska som 

andra språk – varför det?”.  I artikeln skriver de om svenska som andraspråk och 

argumenterar för varför ämnet behövs. Andraspråkselever har vid skolans början nått 

olika långt i sin kunskapsutveckling av det svenska språket. Dock har eleverna hunnit 

bygga upp en språklig bas på modersmålet, vilket underlättar inlärningen av 

andraspråk samt handledning på modersmålet (Sjöqvist & Lindberg, 1996). 

Andraspråkseleverna måste lära sig det nya språket samtidigt som de ska utveckla 

nya ämneskunskaper. För att detta ska fungera måste andraspråksundervisningen 

kopplas till undervisningen i de andra ämnena. All undervisning måste vara 

språkutvecklande, anser Lindberg och Sjöqvist. Andraspråkseleverna ska ha 

möjligheten till att utveckla sitt andraspråk i samband med studiehandledning på 

modersmål, samtidigt som de ska erbjudas ämnesundervisning anpassad efter deras 

speciella förutsättningar och behov (Sjöqvist & Lindberg, 1996). 

Studiehandledningen på modersmålet ska lärare i svenska som andraspråk bedriva 

eftersom de har utbildning i att utveckla språkliga synpunkter så som uttal, 

ordförråd, grammatik och textstruktur, pragmatik och samtal. Alla elever som inte 

uppnått förstaspråksnivå ska läsa svenska som andraspråk, enligt rekommendation. 

Det är då betydande att alla lärare arbetar med andraspråksinlärningen och inte bara 

läraren i svenska som andraspråk (Sjöqvist & Lindberg, 1996). Lindberg och Sjöqvist 

konstaterar att elever med ett annat modersmål än svenska, oavsett om de är födda i 

landet eller inte, har sämre kunskaper i svenska språket. Därför behövs det en 

särskild struktur anpassad efter elevens sämre kunskaper och det krävs även att 

lärare i svenska som andraspråk kan hjälpa eleverna utveckla deras språkkunskaper 

och att de har kunskap om dessa (Sjöqvist & Lindberg, 1996).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2010) har modersmålsundervisningen under många år 

omgetts av diskussioner om hur pass nyttig den är i förhållande till identitet, 

inlärning av det svenska språket och andra ämneskunskaper. Idag är forskarna 

överens om att modersmålsundervisningen har positiva effekter. Dock är ämnet 

fortfarande eftersatt i den svenska skolan då det får alldeles för lite plats och tid, 

lärarnas utbildning och arbetssituation brister och modersmålsundervisningen ligger 

utanför schemat. De nyanlända eleverna behöver ordentlig undervisning i 

modersmålet och studiehandledning på modersmålet. Handledningen på 
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modersmålet är viktigt då identiteten, ämneskunskaperna, modersmålet och svenska 

språket utvecklas samtidigt. Innehållet hamnar i centrum för elevernas inlärning 

istället för språket (Vetenskapsrådet, 2010). De nyanlända eleverna tillbringar den 

mesta av sin tid i enspråkiga klassrum och får endast några timmars undervisning 

per vecka i svenska som andraspråk. Modersmålsundervisningen är för de flesta 

elever väldigt oregelbunden eller saknas helt. Detta betyder att eleverna ska lära sig 

nya kunskaper och utveckla ett kunskapsrelaterat språk på svenska som 

undervisningsspråk samtidigt som de utvecklar sin språkliga bas, vardagsspråket. 

Många studier har visat att detta innebär att höga krav ställs på dessa elever men 

också på den undervisning de deltar i (Thomas & Collier, 1997). 

 

Forskning har enligt Hyltenstam & Lindberg (2004) visat att vanlig 

katederundervisning inte stöttar andraspråksinlärningen för nyanlända elever. Den 

kan till och med hämma utvecklingen då den inte ger tillräckligt utrymme för 

språkligt utflöde för eleverna. När det gäller nyanlända elevers andraspråksinlärning 

är det viktigt att de får språkliga utmaningar som stimulerar dem att använda olika 

typer av kommunikationsstrategier. Exempel på detta kan vara att kunna använda ett 

kunskapsrelaterat språk. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla 

språkliga färdigheter som kommer krävas av dem senare i deras skolgång, och därför 

är det viktigt att eleverna får möjlighet att formulera sin kunskap (Lindberg & 

Hyltenstam, 2004). Skolan vill kunna ge nyanlända elever en likvärdig och 

språkutvecklande undervisning på deras egna villkor. Dock ska de nyanlända 

eleverna inte behöva vara avvikande från andra elever då det skulle kunna leda till 

exkludering. Det är en svår situation för skolan men också för den demokratiska 

samhällsutvecklingen. Skolan måste hitta nya varierande och lärorika sätt att 

företräda den språkliga mångfalden genom att tillåta elevernas olika språk att 

samverka, integrera och utvecklas (Lindberg & Hyltenstam, 2004). Det är viktigt att 

alla lärare tar del av de nyanlända elevernas utveckling, och det gäller inte bara 

andraspråks- och modersmålslärarna. Eleverna spenderar den största delen av 

skoldagen i andra ordinarie lärares klassrum och det är där som deras skolframgång 

avgörs. På grund av detta kan man inte lägga de nyanlända elevernas språk- och 

kunskapsutveckling som ett särintresse endast för lärare i svenska som andraspråk 

och modersmål (Lindberg & Hyltenstam, 2004).  
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När kartläggningar ska göras av nyanlända elevers språkfärdigheter är det viktigt att 

de även omfattar modersmålet. Omfattningen och syftet av de språkliga insatserna 

bör också vara anpassade efter de språkliga krav som eleverna möter i den övriga 

undervisningen (Lindberg & Hyltenstam, 2004). Lindberg och Hyltenstam anser att 

eleverna den första tiden bör undervisas i en förberedelseklass. Dock så bör tiden här 

inte vara allt för lång. Under denna tid får eleven intensiv undervisning i ämnet 

svenska som andraspråk. För att det senare inte ska bli en stor kunskapsskillnad 

gentemot enspråkiga elever är det viktigt att eleven även får ämnesundervisning med 

hjälp av studiehandledning och undervisning på modersmålet. Under den här tiden 

är det bra om eleven också får regelbunden modersmålsundervisning för att utveckla 

sitt modersmål för vidare kunskapsutveckling fram till att eleven kan ta in kunskap 

via det svenska språket. När eleverna avslutat sin tid i förberedelseklass och gått över 

till övrig undervisning ska de fortsätta få undervisning i ämnet svenska som 

andraspråk. Eleverna ska fortfarande ha tillgång till studiehandledning på 

modersmålet. När eleverna lärt sig tillräckligt mycket av språket i ämnet svenska som 

andraspråk ska de undervisas i ämnet svenska. Eleverna bör också här ha tillgång till 

modersmålsundervisning. Vissa elever kan fortfarande behöva språkligt stöd för att 

klara skolarbetet väl, det finns stöd så som svenska för studieframgång, språkstudio, 

språkhandledning till exempel (Lindberg & Hyltenstam, 2004). 

 

2.4.1 Genrepedagogik  

Genrepedagogiken utvecklades i Australien på 1980-talet. Orsaken till att denna 

modell utvecklades var att man ansåg att man behövde ha en modell som gav de 

elever som skolan inte lyckats så bra med bättre förutsättningar att ta del av de olika 

texttyperna som man arbetar med i skolan. Dessa elever kom framförallt från 

socioekonomiskt utsatta grupper, och de hade ofta engelska som sitt andraspråk. 

Denna modell utvecklades genom ett samarbete mellan forskare och lärare. 

Genrepedagogiken lutar sig teoretiskt mot det sociokulturella perspektivet på lärande 

av Vygotskij (Skolverket, 2012). Pedagogiken i genrepedagogik följer denna princip 

till exempel genom att läraren konkret visar hur en uppgift ska gå till och sedan får 

eleverna göra uppgiften på egen hand, och detta kallas för stöttning. Vygotskij menar 

att stöttning är viktigt i lärandet och han menar att det eleverna kan göra tillsammans 

med andra idag kan de göra enskilt imorgon (Vygotskij, 2001).  
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När det handlar om språket lutar man sig på teorin systemisk funktionell grammatik 

(SFG). Denna teori bygger på att språk är ett bra verktyg för att man ska kunna fylla 

sina sociala behov. De personer som kan använda sig av språket på ett fungerande 

sätt i olika situationer har ett mycket bättre utgångsläge än den person som inte har 

lärt sig att kommunicera på språket. Inom genrepedagogiken beskriver man texter 

som olika kulturers mönster för hur man använder språket i tal och skrift i olika 

situationer. Dessa kallar man för skolans basgenrer. Olika genrer är till för olika 

saker, det kan till exempel vara att roa någon eller att informera eller instruera 

någon. En viss genre är uppbyggt med en viss struktur, och strukturen skapas med 

hjälp av de språkliga delarna som en viss situation kräver. En berättelse är till 

exempel inte uppbyggd med samma struktur som en instruktion. Även syftet med de 

olika textgenrerna skiljer sig åt (Skolverket, 2012). Forskarna som grundade 

genrepedagogiken undersökte olika basgenrer i skolan och har utefter det sedan 

kunnat bidra med ett systematiskt och tydligt verktyg som lärare kan använda sig av i 

arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2012). 

 

Genrepedagogiken är en språkligt baserad modell med syftet att ge lärare ett redskap 

för att kunna lära eleverna hur man förstår och skapar en text i olika ämnen 

(Hedeboe & Polias, 2008). Varje textgenre har sina egna drag som gör att de skiljer 

sig från andra genrer, en genre har ett specifikt syfte, varje genre har även en egen 

struktur. Varje genre har även vissa specifika språkliga drag och varje genre 

återspeglar en kultur. De texttyper/genrer som man ofta arbetar med i skolan är den 

återgivande texten, den berättande texten, den beskrivande, den instruerande, den 

argumenterande, den diskuterande och den förklarande texten (Gibbons, 2006).  

 

Denna modell anser man vara språk- och kunskapsutvecklande eftersom modellen är 

en textbaserad undervisningsmodell, och den framhäver hur viktigt språket och 

litteraciteten är för skolarbetet (Kuyumcu, 2013). Den undervisningsmodell man 

använder sig av inom genrepedagogiken kallas för ”Cirkelmodellen för undervisning 

och lärande” (Gibbons, 2006). Arbetssättet bygger på en cirkulär, regelbundet 

återkommande undervisningsmodell. Denna modell består av minst fyra 

undervisningsfaser, och ämnet bearbetas i dessa faser utifrån olika perspektiv. I fas 

ett bygger man upp kunskap om ämnet (detta gör eleverna och läraren gemensamt), i 

fas två ska läraren tillsammans med eleverna modellera och dekonstruera en text, i 
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fas tre skriver eleverna tillsammans med läraren en text, och i fas fyra skriver 

eleverna sin egen text (Gibbons, 2006). I cirkelmodellen jobbar man alltså mycket 

med stöttning eftersom läraren gör mycket tillsammans med eleverna innan de får 

jobba på egen hand, som Vygotskij också förespråkar (Kuyumcu, 2013). Under varje 

fas får eleverna det stöd de behöver av läraren för att sedan kunna klara av uppgiften 

på egen hand. Det är självklart viktigt att man får använda sig av sin fantasi och att 

man kan påverka valet av ämne, men det räcker inte för att alla elever i klassen, i 

synnerhet inte för de elever som inte kan språket så bra, ska kunna förstå att det är 

sammanhanget som bestämmer hur man skriftligt ska uttrycka sig (Gibbons, 2006). 

 

Kuyumcu (2013) har granskat en skola i Stockholm som heter Knutbyskolan, och på 

denna skola går det många flerspråkiga elever. På Knutbyskolan har man valt att 

arbeta med just genrepedagogik. Kuyumcu har för Stockholms stad år 2011 

utvärderat resultatet av arbetet med genrepedagogik på skolan. I utvärderingen kan 

man se att skolans resultat har förbättrats. Man anser att genrepedagogiken som 

arbetssätt har bidragit till att lärarna på skolan blivit mer medvetna och kunniga om 

elevernas språkutveckling. Arbetet med genrepedagogik har även bidragit till att 

resultaten på de nationella proven i svenska i både årskurs tre och årskurs sex på 

skolan har varit högre än för elever totalt i landet (Kuyumcu, 2013). 

Genrepedagogiken har visat sig vara en välfungerande modell som bidrar till bra 

resultat. En av de positiva delarna i genrepedagogiken är till exempel att den ger 

tydliga mål för lärandet. Eleverna känner till strukturen, de vet vad de ska göra, hur 

det ska göra det och varför. Eleven får även konkret lära sig hur en bra skrivuppgift 

inom olika genrer kan se ut (Kuyumcu, 2013).  

 

Inom de flesta modeller finns det fallgropar. De fallgropar man behöver passa sig för 

inom genrepedagogiken är till exempel att skrivandet kan bli för tekniskt. Detta kan 

ske om undervisningen hela tiden fokuserar på textens struktur istället för textens 

innehåll. Modellen kan också hämma elevernas kreativitet, eftersom man jobbar 

mycket med färdiga mallar. Det är även lätt hänt att undervisningen blir för 

lärarledd, eftersom läraren i denna modell har en central roll (Kuyumcu, 2013). Olika 

pedagogiska undervisningsmodeller påverkas av hur den genomförs av varje lärare i 

varje klassrum. Alla modeller kan ju användas på olika sätt. För att lyckas bra med 

genrepedagogik och andra undervisningsmodeller behöver man få möjlighet till 
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pedagogiska diskussioner, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling (Kuyumcu, 

2013). Ju mer tid man lägger på de olika faserna i cirkelmodellen och ju mer lyhörd 

stöttningen från läraren är, desto bättre är chansen att eleverna lär sig att skriva 

effektivt. Att arbeta med cirkelmodellen tar tid, men hellre det än att man lägger tid 

på att rätta fel på elevernas texter på grund av att eleverna inte har fått tillräckligt 

med stöttning under skrivandet (Gibbons, 2006).  

 

2.6 Skolans organisation 

Idag ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och var femte elev har 

kunskaper från ett annat språk än svenska, enligt Skolverket (2015). Skolan präglas 

idag av mångfald och elever som tillsammans representerar mer än 100 olika 

modersmål. För många elever är det naturligt att använda mer än ett språk i sin 

vardag (Skolverket, 2015). Läroplanen för grundskolan säger att undervisningen ska 

främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Trots detta genomförs inte alltid 

undervisning med de förutsättningarna. Statistik visar att flerspråkiga elever inte 

klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever (Skolverket, 2015). 

 

För att skolan ska kunna anpassa undervisningen efter den nyanlända elevens behov 

och förutsättningar krävs det att skolan bedömer elevens kunskaper direkt. Efter 

bedömningen som kallas pedagogisk kartläggning, tas ett beslut om placering i 

specifik undervisningsgrupp och årskurs grundat på elevens ålder, förkunskaper och 

personliga förhållanden. Bedömningen syftar också till att upptäcka elever som 

behöver särskilt stöd från skolan (Skolverket, 2015). För att ge stöd till den nyanlända 

eleven finns så kallad studiehandledning på modersmålet. Alla elever som inte klarar 

av att följa undervisningen på svenska ska få möjlighet till stöd i form av 

studiehandledning på sitt eget modersmål. Om det är så att eleven riskerar att inte nå 

de kunskapskrav som man minst ska uppnå i ett eller flera ämnen har man rätt till att 

få denna typ av handledning (Skolverket, 2015). Syftet med handledningen är att 

eleven kan använda sitt modersmål som ett hjälpmedel i kunskapsutvecklingen inom 

de olika ämnena. Vid studiehandledningen bör arbetet ske både på modersmålet och 

på svenska, då det utvecklar elevens kunskap i både ämnet och i det svenska språket. 

Här kan aktuella begrepp och ämnesord tas upp och diskuteras på modersmålet, 
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vilket är viktigt för elevens förståelse av ämnesområdet. När elevernas kunskaper 

sedan ökar och det svenska språket stärks så sker undervisningen successivt alltmer 

på svenska (Skolverket, 2015). När eleverna får visa sina kunskaper på sitt starkaste 

språk stärker det deras självförtroende och studiemotivation. Att eleverna får visa 

sina kunskaper på deras starkaste språk underlättar även för lärare när de ska bilda 

sig en förståelse för elevernas kunskaper i respektive ämne. Alla elever med annat 

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning, men det är eleverna 

själva som väljer om de vill läsa det ämnet eller inte. Om eleverna får använda sitt 

modersmål parallellt med svenska gynnar det deras språk- och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2016).  

 

Studiehandledning kan bedrivas av antingen en flerspråkig lärare eller av övrig 

skolpersonal. För att arbeta som studiehandledare behöver man inte ha någon 

speciell behörighet (Skolverket, 2016). En handledning som fungerar bra och är av 

god kvalité är ett viktigt stöd för den elev som har behov av det. De skolor som har ett 

framgångsrikt och välfungerande arbete med studiehandledning på modersmålet 

kännetecknas ofta av några gemensamma framgångsfaktorer. Dessa är: att den 

grundar sig på en bedömning av elevernas språk- och ämneskunskaper, att man 

anpassar insatserna efter elevernas behov och förutsättningar, att skolan har kunskap 

om flerspråkighet, att lärarna och elevernas studiehandledare samarbetar, och att 

elevernas undervisning sker på både svenska och på modersmålet och att man växlar 

mellan dessa, detta för att eleverna ska utveckla verktyg för sitt eget lärande 

(Skolverket, 2015). På en skola ska man jobba för att utveckla hur 

studiehandledningen på modersmålet organiseras. För att göra detta är det bra om 

man utgår från de flerspråkiga elevernas kunskapsresultat, och utefter detta riktar 

man sedan in sig på det som behöver förbättras. Vissa studiehandledare är anställda 

centralt hos huvudmannen, och om detta är fallet behöver utvecklingsarbetet ske i 

samverkan med denna enhet. Man jobbar då gemensamt för att utveckla arbetet. Ett 

exempel på en förbättringsåtgärd kan vara att skolans personal får 

kompetensutveckling i både flerspråkighet och i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Man måste göra det möjligt för studiehandledare och lärare att 

tillsammans planera studiehandledning utifrån elevernas behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2015). För att kunna utveckla och förbättra arbetet med nyanlända 

elever kan lärarna behöva få kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen kan 
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handla om till exempel bedömning och uppföljning av de nyanlända elevernas 

kunskaper, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt andraspråksinlärning 

(Skolverket, 2016).  

När det gäller utbildningen för nyanlända elever har rektorn ett stort ansvar. Rektorn 

bör kontinuerligt informera huvudmannen om vilket behov av resurser man har för 

att ge de nyanlända eleverna rätt förutsättningar för att utvecklas och för att nå 

utbildningens mål. Det är även rektorns ansvar att se till att man på skolan har 

rutiner för hur kvalitetsarbetet kring utbildningen för nyanlända elever ska bedrivas. 

Rektorn ska även analysera vilket behov lärare och övrig skolpersonal har när det 

gäller kompetensutveckling kring utbildning av nyanlända elever. Rektorn ska även 

ge personalen möjlighet till den kompetensutveckling de behöver. Det är alltså 

rektorn som har ansvar för att ge lärare och annan skolpersonal de rätta 

förutsättningarna för arbetet med nyanlända elever. Det är även rektorn som 

ansvarar för att fördela resurser på skolan, denna fördelning ska ske med 

utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar och behov. Om det är så att de 

resurser man har på skolan inte är tillräckliga ska rektorn begära mer resurser av 

huvudmannen. Det är då huvudmannens uppgift att skjuta till fler resurser vid behov. 

Dessa resurser kan till exempel vara att skolan får tillgång till lärare och annan 

skolpersonal med relevant kompetens så att man kan tillgodose elevens rätt till 

studiehandledning på modersmålet samt modersmålslärare. I vissa fall kan 

huvudmannen även behöva samordna resurserna mellan olika skolenheter för att på 

så sätt utveckla och förbättra samarbetet. Detta samarbete kan ske genom till 

exempel fjärrundervisning (Skolverket, 2016). I all undervisning som bedrivs ska 

man ha barnets bästa som utgångspunkt. För att detta ska fungera behöver man 

samla in och beakta elevernas åsikter. Rektorn och huvudmannen behöver därför i 

det systematiska kvalitetsarbetet göra barnkonsekvensanalyser. Detta gör man för att 

bedöma vilka konsekvenser en åtgärd eller ett visst beslut får för eleverna. 

Utbildningen ska kontinuerligt och systematiskt planeras, följas upp och utvecklas. 

Ansvaret för detta har huvudmannen och rektorn. Arbetet med nyanlända elever 

behöver därför ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. På skolnivå är det rektorn 

som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 2016).  
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2.7 Läroplanen angående andraspråksinlärning för nyanlända 

elever 

Språket är varje människas bästa hjälpmedel för att kommunicera, tänka och lära. 

Människor kan genom språket utveckla sin identitet och uttrycka sina känslor och 

tankar. Det är även genom språket man kan förstå hur andra människor känner och 

tänker. För att kunna förstå och leva i ett samhälle där olika kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möter varandra är det betydelsefullt att ha 

ett välutvecklat och varierat språk. För att underlätta andraspråksinlärningen hos 

nyanlända elever är det viktigt att eleverna även får tillgång till sitt eget modersmål. 

Därför finns det även en kursplan för modersmål i LGR11. Undervisningen i 

modersmål syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper i och om sitt 

modersmål. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt 

få goda förutsättningar att bli flerspråkiga (Skolverket, 2011).  

I LGR11 finns det även en kursplan för ämnet svenska som andraspråk, och 

undervisningen i detta ämne syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper i och om 

det svenska språket. Eleverna ska genom denna undervisning få möjligheter att 

utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska få möjlighet att 

lära sig att kommunicera på svenska utifrån sin egen kunskapsnivå. Man ställer i 

detta ämne inga tidiga krav på språklig korrekthet (Skolverket, 2011).   
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2.8 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet av 

Vygotskij. Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori utgår från att barns 

språkutveckling och kognitiva utveckling hör ihop. Språkutvecklingen hos barn är en 

viktig förutsättning både för den sociala och psykiska utvecklingen samt barnets 

tankeutveckling (Vygotskij, 2001). Företrädare för det sociokulturella perspektivet 

menar att språkutveckling och lärande är sammankopplade och att vi lär oss när vi är 

språkligt aktiva i olika sociala situationer. Den sociokulturella teorin är utvecklad av 

Roger Säljö i Sverige, han menar att allt lärande är en social process och vi lär oss 

genom att samspela, kommunicera och förstå olika situationer som uppstår. Exempel 

på detta kan vara genom leken, som vi får erfarenhet av tidigt i våra liv genom 

barndomen (Säljö, 2000). Enligt Säljö används språket som ett verktyg för allt 

lärande, och detta är också den centrala utgångspunkten för det sociokulturella 

perspektivet. För att vi ska kunna förstå världen runt omkring oss behöver vi kunna 

använda oss av språket (Säljö, 2000).  

Förespråkare för det sociokulturella perspektivet anser att man lär sig saker i samspel 

med andra människor. Detta är även något som är tillämpbart när det gäller 

språkinlärning. De flesta studier om just andraspråksinlärning utgår från det 

sociokulturella perspektivet. Man framställer språkinlärningen som ett resultat av 

inlärarens kognitiva bearbetning av allt språk som inläraren möter i sin omgivning. 

För att den person som ska lära sig ett språk ska kunna använda sig av det språkliga 

inflödet gäller det att språket måste vara begripligt, men det måste även ligga på en 

lite högre nivå än den nivå som inläraren själv ligger på (Krashen, 1985). Men 

språkinlärning handlar inte bara om ett inflöde av språk som inläraren måste ta till 

sig, utan det handlar även om den individuelle inläraren som person och de 

sociokulturella omständigheterna som inlärningen sker i (van Lier, 1996). Inlärning 

sker i möten med andra individer i ett socialt samspel i olika sociokulturella 

sammanhang. Man lär sig och utvecklas i ett nära samspel med sin omgivning. Därför 

är till exempel samtal med andra människor viktiga i vår inlärning, även när det 

gäller språkutvecklingen (van Lier, 1996).   

Inom det sociokulturella perspektivet anser man att stöttning är viktigt för en 

individs inlärning och utveckling. Så länge man inte har full kontroll över sina 
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kunskaper och kan agera helt självständigt behöver man någon form av stöd. Stödet 

kan vara både i form av att man deltar i olika typer av aktiviteter där mer erfarna 

individer finns med som hjälp, men det kan även vara i form av artefakter och verktyg 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie kommer även att framträda i 

resultatdiskussionen där det sociokulturella perspektivet i förhållande till vårt 

resultat kommer att diskuteras. Där kommer resultatet att tolkas och 

språkinlärningen kommer att diskuteras i relation till det sociokulturella perspektivet 

som denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i.  
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3 Metod 

I studiens metodkapitel beskrivs de metoder som valts för att genomföra studien 

tillsammans med fem underrubriker. Under ”Datainsamlingsmetod” beskrivs det hur 

empirin samlats in och vilken metod som använts. Vid ”Databearbetningsmetod” 

presenteras den metod som använts för att bearbeta det insamlande materialet. 

Under ”Urval” beskrivs valet av informanter för studien. Därefter tas de etiska 

reglerna upp som följts i studien under ”Etiska överväganden”. Under den sista 

underrubriken ”Giltighet och tillförlitlighet” beskrivs tankar kring giltighet och 

tillförlitlighet för studien. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att få fram den information som behövdes till denna studie har audioinspelade 

intervjuer genomförts. Intervjuer ansågs mest relevant för denna studie då man 

genom intervjuer kan få djupgående och breda svar. Man kan i intervjuer till skillnad 

från i till exempel enkäter ställa följdfrågor till informanterna, vilket innebär att man 

kan få djupare förklaringar om det är något som är oklart. Med orsak av detta 

genomfördes ett antal intervjuer med olika personer inom skolan för att ta del av 

deras syn på och tankar kring detta.  

När intervjuer bestämts som datainsamlingsmetod kontaktades tre olika grundskolor 

via mail med information till intervjupersonerna. Mailet innehöll en kort 

presentation av oss, information om studien samt förslag på tider till intervjuer. I 

mailet framkom också vad intervjuerna skulle handla om så deltagarna skulle kunna 

känna sig förberedda. När intervjuerna blev inbokade började intervjufrågorna 

förberedas. Frågor kopplade till syftet och forskningsfrågorna valdes ut för att uppnå 

önskat resultat.  

När frågorna ställdes vid intervjuerna började vi med att ställa större, öppna och 

övergripande frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor. Denna teknik kallas 

för en ”tratt-teknik” och anses vara motiverande och aktiverande för 

intervjupersonen då informanten får chans till att verbalisera sig som han eller hon 

vill (Patel & Davidson, 2011).  
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Patel & Davidson (2011) skriver om strukturerade och standardiserade intervjuer. 

När intervjufrågornas ordning och utformning ska bestämmas är det viktigt att man 

tänker på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren, detta kallas grad av 

standardisering. När man pratar om grad av strukturering menar man att man måste 

tänka på i vilken grad frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt, beroende på 

personens egen inställning eller tidigare erfarenheter. Vi anser att våra intervjuer har 

en låg grad av strukturering, då vi vill att våra intervjupersoner ska få mycket 

utrymme till att svara på frågorna. Frågorna ställdes även i den ordning som vi ansåg 

kändes mest lämplig för just den intervjupersonen, vilket skapar intervjuer med låg 

standardisering (Patel och Davidson, 2011). Vid denna typ av intervju kan många fler 

och mer djupgående frågor ställas enligt Patel & Davidson (2011).  

Under alla intervjuer användes ljudupptagning. Detta för att vi lättare skulle kunna 

bearbeta vårt material. Vi anser också att man kan lägga mer fokus på själva intervjun 

och svaren från informanten om man bara använder sig av ljudupptagning istället för 

till exempel anteckningar. Informanterna informerades innan intervjuerna om att 

ljudupptagning skulle ske och att dessa endast var till för studien och att de sedan 

skulle raderas.  

 

3.2 Databearbetningsmetod 

Materialet som tagits fram har bearbetats med hjälp av transkribering, för att 

resultatet ska bli så utförligt och sanningsenligt som möjligt. Transkriberingen 

utfördes direkt efter att intervjuerna genomförts då informationen som precis 

framkommit fortfarande fanns färsk i minnet. Fördelen med att göra en löpande 

analys direkt efter intervjun är att man kan komma till insikt om hur man ska gå 

vidare, till exempel att man inser något man missat i intervjun som måste korrigeras 

(Patel & Davidson, 2011).  

Efter transkriberingen granskades och sammanställdes materialet. Bryman (2011) 

skriver om hur man kan gå igenom olika steg för att bearbeta materialet vilket vi har 

valt att göra. Först lästes intervjuerna igenom en gång för att få en överblick över det 

insamlade materialet. Sedan lästes de igenom ännu en gång samtidigt som vi skev 

ned nyckelord och sådant som ansågs vara relevant för studien. När rubrikerna sedan 

valdes till resultatdelen utgick vi från forskningsfrågorna och intervjufrågorna. De 
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rubriker vi valt att använda oss av är: 1. Språkutvecklande arbete för nyanlända 

elever. 2. Metoder och arbetssätt för nyanlända elevers andraspråksinlärning. 3. 

Hur arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever kan förbättras. 4. 

Förberedelseklass och studiehandledning på modersmål. 5. De nyanlända elevernas 

syn på sin lärandesituation”. Den första rubriken är grundad på den första 

forskningsfrågan ”Hur anser personalen på tre olika grundskolor att man arbetar 

med andraspråksinlärning för nyanlända elever?”. Den andra rubriken bygger på den 

andra forskningsfrågan ”Vilka metoder och arbetssätt anser lärarna och rektorerna 

på tre olika grundskolor fungerar bra för andraspråksinlärningen hos nyanlända 

elever?”. Den tredje rubriken behandlar forskningsfrågan ”Hur anser personal på tre 

grundskolor att arbetet med de nyanlända eleverna kan förbättras?”. Den fjärde 

rubriken bygger också på forskningsfrågan ”Vilka metoder och arbetssätt anser 

lärarna och rektorerna på tre olika grundskolor fungerar bra för 

andraspråksinlärningen hos nyanlända elever?”. Den femte och sista rubriken 

grundar sig på forskningsfrågan ”Hur upplever två nyanlända elever sin 

lärandesituation när det gäller andraspråksinlärning?”. Det insamlade materialet 

tolkades sedan utifrån den teoretiska utgångspunkt för studien som bygger på det 

sociokulturella perspektivet.  

 

3.3 Urval 

I studien valdes både lärare, rektorer och några nyanlända elever ut för att intervjuas. 

Tillsammans utgör det åtta informanter, varav fyra är lärare, två rektorer och två 

elever. Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor. Studien fokuserar på årskurs 

ett, då lärarna vi intervjuat är klasslärare i årskurs ett och de tillfrågade eleverna går 

även själva i två av de tillfrågade lärarnas klasser. Intervjuerna med personalen på 

skolorna var ungefär 20-30 minuter långa medan intervjuerna med eleverna var 

ungefär 10-15 minuter långa. Under intervjuerna med de nyanlända eleverna 

behövdes hjälp av en tolk som var en studiehandledare på modersmålet som satt med 

och tolkade under intervjuerna. Lärarna valdes att intervjuas för att ta reda på hur de 

anser att de jobbar med andraspråksinlärning för nyanlända, hur de ser på hela 

situationen och hur de anser att arbetet skulle kunna förbättras och utvecklas. 

Intervjuer med nyanlända elever valdes för att ta reda på hur dessa elever känner sig 

under lektioner där de inte förstår språket men också för att se hur de skulle vilja att 
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skolarbetet skulle gå till om de själva fick önska. Rektorer valdes att intervjuas på 

grund av att det är rektorerna som har ansvar för verksamheten och vilka resurser 

som sätts in. Vi ville undersöka hur rektorerna ansåg att skolornas arbete med 

nyanlända elever kan förbättras. Tre olika roller inom skolverksamheten valdes för 

intervjuer för att få ett så brett resultat som möjligt, samt för att kunna se hur de 

olika rollerna inom skolan ser på andraspråksinlärning för nyanlända elever. 

De tillfrågade eleverna har bott i Sverige i ungefär ett år, men har endast gått i svensk 

skola i några månader. Båda dessa elever har arabiska som sitt modersmål. Tre av de 

tillfrågade lärarna har nästan ingen erfarenhet alls av arbetet med svenska som 

andraspråk och nyanlända elever, medan den fjärde läraren (lärare 1) som 

intervjuades har lång erfarenhet av detta arbete. En av de tillfrågade rektorerna 

(rektor 1) har nyligen börjat arbeta som rektor och har därför ingen lång erfarenhet 

av arbetet med nyanlända elever i sin rektorsroll, däremot har rektor 1 arbetat länge 

som lärare och har en del erfarenhet i arbetet med nyanlända elever därifrån. Den 

andra rektorn (rektor 2) har arbetat länge som rektor och har även erfarenhet av 

arbetet med nyanlända elever. Alla de tre skolor som intervjuer har genomförts på 

ligger i områden med relativt låg invandring.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Intervjuerna som genomfördes med de åtta intervjupersonerna var konfidentiella. 

Det innebär att vi som intervjuar kommer att ha deltagarnas personliga uppgifter, 

såsom namn och ålder, men kommer behålla dem för oss själva. Detta är alltså inget 

som kommer att avslöjas i studiens resultat. Anonyma intervjuer hade varit svåra att 

genomföra då deltagarnas identitet då ska vara helt anonym även för oss som 

intervjuar (Patel & Davidson, 2011). Därför valde vi att genomföra konfidentiella 

intervjuer. Vi anser inte att namnen på informanterna är relevant för vår studie. På 

grund av detta kommer informanterna att redovisas som ”Lärare 1, 2, 3, 4”, ”Rektor 1, 

2” samt ”Elev 1, 2” i resultatdelen för att hålla dem anonyma.  
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3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Intervjufrågorna och analysdelen är grundade på studiens syfte och forskningsfrågor, 

vilket vi anser gör att studien har en god giltighet. Det har inte tidigare gjorts någon 

studie specifikt i dessa tre grundskolor, vilket gör att studien skiljer sig från andra.  

Vid intervjuer får man ha i åtanke att informanterna kan säga det som förväntas av 

dem istället för det som faktiskt sker i praktiken (Bryman, 2011). Detta är något som 

kan ske omedvetet av informanterna men kan påverka studiens resultat och göra att 

studien inte blir helt tillförlitlig. Vid elevintervjuerna fanns en tolk närvarande då 

eleverna har en begränsad kunskap i svenska språket. Det som tolken berättade att 

eleven sa var också den information som användes i studien. Det kan dock vara så att 

svaren från eleven och det som tolken uppgav att eleven sa inte blir exakt detsamma. 

Det kan till exempel vara så att vissa ord som tolken säger att eleven sagt inte har 

precis samma betydelse på elevens modersmål som på svenska. Det kan även vara så 

att tolken förkortar eller sammanfattar det eleven sagt och att vi då inte får helt 

utförliga svar. Detta är något som måste tas i åtanke när materialet bearbetas. Detta 

kan göras genom att elevernas svar inte tolkas ordagrant utan istället försöker man se 

till helheten av svaren.  

Studien som gjorts är relativt liten med begränsad datainsamling och resultat. 

Resultatet som kommit fram från informanterna kan endast tala för dessa specifika 

skolor och inte alla skolors verksamhet. Vi anser ändå att vi får fram ett varierat 

resultat inom dessa tre skolor tack vare att vi intervjuat både lärare, rektorer och 

elever. 
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4 Resultat och tolkning 

Resultatet av studien presenteras under tre kapitel. Det första kapitlet ”Resultat och 

tolkning” beskriver resultatet av intervjuerna. Det följande avsnittet 

”Resultatsammanfattning” presenterar en kort sammanfattning av resultatet. Under 

det sista och tredje kapitlet ”Tolkning av resultat utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv” beskrivs hur resultatet tolkats i förhållande till det teoretiska 

perspektivet. 

 

4.1 Presentation av resultat 

Här nedan presenteras data från de olika intervjuerna. Dessa data har placerats in i 

olika kategorier. Det är utefter dessa kategorier som resultatet sedan har tolkats.  

 

4.1.1 Språkutvecklande arbete för nyanlända elever 

Det finns flera sätt att lägga upp arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända 

elever på. I denna studie har det framkommit att man arbetar med förberedelseklass, 

studiehandledning på modersmål, svenska som andraspråk och 

modersmålsundervisning. Dessa saker fungerar som hjälpmedel och stöttning för de 

nyanlända eleverna på de tillfrågade skolorna.  

 

4.1.1.1 Förberedelseklass 

De tre undersökta skolorna förhåller sig på olika sätt vid ankomsten av nyanlända 

elever. Skola 1 har för nuvarande en förberedelseklass där alla nyanlända elever 

börjar sin undervisning i. Rektor 1 förklarar att eleverna går där allt ifrån sex 

månader till två år, beroende på elevens kompetens och om eleven tidigare har någon 

skolerfarenhet eller inte. Rektor 1 berättar att de på skolan har som mål att försöka få 

ut de nyanlända eleverna i de ordinarie klasserna så fort som möjligt, då hon anser 

att det är där som man lär sig och utvecklar språket på ett bra sätt. På skola 1 står 

språket och elevernas andraspråksinlärning i fokus, och just i förberedelseklassen 

fokuserar man mycket på språkets utveckling. Lärare 1 förklarar att eleverna som 

placeras i förberedelseklass har varierad erfarenhet av att gå i skolan. Vissa elever har 

mycket skolvana sedan tidigare medan andra elever aldrig har vistats i en skolmiljö. 
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Dessa elever förbereds väl på hur det fungerar i en skola i förberedelseklassen innan 

de kommer ut i en ordinarie klass. 

På de två resterande undersökta skolorna har man ingen förberedelseklass. Båda 

skolorna har tidigare haft en förberedelseklass men dessa har nyligen lagts ned. 

Eftersom det enligt rektor 2 inte fanns tillräckligt med resurser så valde man att lägga 

ned förberedelseklassen. Läraren som arbetade i förberedelseklassen på skola 2 

slutade samtidigt som skolan inte fick in någon annan lärare med tillräcklig 

kompetens till tjänsten. I samband med detta kom ett minskat antal nyanlända elever 

till skolan, vilket gjorde att förberedelseklassen lades ner, förklarar rektor 2. Nu blir 

de nyanlända eleverna direkt placerade i de ordinarie klasserna. Rektor 2 berättar att 

ännu en av anledningarna till att förberedelseklassen lades ned var på grund av att 

man inte ville att de nyanlända eleverna skulle bli exkluderade från resterande elever. 

Hon menar att eleverna blir mer inkluderade om de istället går tillsammans med alla 

elever och inte känner sig så grupperade.  

När skola 3 hade en förberedelseklass arrangerade skolan skolbussar till de 

nyanlända eleverna, för att dessa elever inte bodde nära skolan, förklarar lärare 3. 

Hon menar att skolan inte ligger i ett område som har någon flyktingförläggning till 

exempel, vilket har medfört att skolan inte tar emot så många nyanlända elever. När 

dessutom bussförbindelsen lades ned så blev det krångligare för dessa elever att ta sig 

till och från skolan, menar hon. 

4.1.1.2 Studiehandledning på modersmål 

På alla skolorna finns en begränsad tillgång till studiehandledning på modersmål för 

de nyanlända eleverna. Rektor 1 berättar att studiehandledningen finns till för att 

hjälpa eleverna på deras eget modersmål och på skola 1 har alla elever 

studiehandledning. Rektor 2 förklarar att när eleverna placeras ut direkt i de 

ordinarie klasserna ska de ha rätt till studiehandledning i den ordinarie 

undervisningen, till exempel genom att läraren då hjälper eleven med svårare ord och 

begrepp i de ämnen som behövs. Skola 2 har nyligen fått en pojke från Thailand till 

skolan och på grund av att han är helt ny har han rätt till 15 timmars 

studiehandledning i veckan. Trots detta så finns det inte tillräckligt med 

studiehandledning på modersmål till skolans alla nyanlända elever. Skola 2 har 

många språkgrupper, och i några av dem finns inga behöriga studiehandledare på 
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rätt språk, berättar rektor 2. Hon menar att det är lättare inom de större 

språkgrupperna. Där kan man fördela studiehandledningen inom samma språk, men 

det är svårt att skaffa studiehandledning på modersmålet till var och en av eleverna 

när det finns så många olika språkgrupper. Rektor 2 beskriver situationen på följande 

sätt: 

…så nu går eleverna raka vägen ut i klasser och där ger vi då i början, om det finns, 

språkstöd till eleven bland annat. För vissa språkgrupper finns ju inte, och då är vi lite 

rökta där. Men dom flesta språkgrupper som vi får här finns ju möjlighet att få språkstöd 

i, så man kan ju vara inne i klassrummet då och jobba med eleven och stötta upp i dom 

ämnen som behövs då. 

Informanterna beskriver hur studiehandledning på modersmålet fungerar i deras 

klasser. Lärare 1 förklarar att hon har studiehandledning på arabiska till vissa av sina 

elever en gång i veckan och då får de stöttning under den ordinarie undervisningen. 

Hon berättar att hon har en elev som talar persiska men tyvärr finns det ingen 

studiehandledare på modersmål till den eleven. Lärare 2 berättar också om att hon 

har studiehandledning i sin klass 2 timmar i veckan, men det är inte alls så mycket 

som hon skulle vilja ha och behöver. Istället får hon som lärare tillsammans med 

fritidspedagogen, som är med och hjälper till i klassen, försöka hjälpas åt så gott det 

går. När språket är bristfälligt och konflikter uppstår brukar också studiehandledaren 

på modersmålet vara med och hjälpa till att reda ut det, förklarar lärare 1. Lärare 3 

nämner att de nyanlända eleverna på skolan ska ha rätt till 8 timmars 

studiehandledning i veckan när de är helt nyanlända. Handledningen kan ske i 

klassrummet under ordinarie undervisning i form av översättning av begrepp, men 

också utanför klassrummet. Ibland går studiehandledaren iväg med eleven för att 

sitta ostört och gemensamt gå igenom olika begrepp eller översätta texter, menar 

lärare 3 och 4. Lärare 4 berättar att hennes nyanlända elev har studiehandledning två 

gånger i veckan och då arbetar studiehandledaren inte bara under lektionen utan 

även innan med eleven. Till exempel i SO och NO kan studiehandledaren ha förberett 

de relevanta begreppen för eleven så att han eller hon är förberedd inför lektionen.  

4.1.1.3 Svenska som andraspråk och modersmålsundervisning  

Alla skolorna har också undervisning i svenska som andraspråk för alla sina 

nyanlända elever. De tre skolorna har som gemensamt för svenska som andraspråk 
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att det används som ett stöd för elever med bristande språkkunskaper i svenska. 

Svenska som andraspråk kan ligga utanför ordinarie skoltid, till exempel direkt innan 

skoldagen börjar eller direkt efter skolan slutar för dagen. Detta innebär att de 

nyanlända eleverna deltar i både de ordinarie svensklektionerna och undervisningen i 

svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk ses främst som ett stöd till 

eleverna där de får extra tid till både läsning och skrivning med hjälp av läraren i 

ämnet. Rektor 1 förklarar att under lektionerna i svenska som andraspråk får 

eleverna tillgång till annat material som är anpassat till eleverna och som ska göra det 

lättare för dem att följa den ordinarie undervisningen. Läraren i svenska som 

andraspråk kan ibland hjälpa eleverna även under ordinarie undervisningstid, då han 

eller hon är med i klassen och stöttar eleverna. Rektor 1 menar att det är lite olika 

beroende på vilken elev det handlar om, vissa elever behöver hjälp i klassrummet 

medan andra får hjälp innan och efter skoltid. Hur mycket tid som eleverna har rätt 

till svenska som andraspråk i veckan varierar mellan skolorna. Rektor 2 berättar att 

de har dessa lektioner två gånger i veckan samtidigt som lärare 3 och 4 berättar att 

eleverna har det vid tre tillfällen i veckan. Lärare 3 förklarar att de på skolan också 

har något som kallas studieverkstad. Det fungerar ungefär som svenska som 

andraspråk men är mer inriktat på SO och NO.  

På skola 1 som lärare 1 arbetar på har endast eleverna i årskurs två och uppåt rätt till 

svenska som andraspråk, men i årskurs ett har man inte rätt till det. Hon anser dock 

att svenska som andraspråk och ”vanlig” svenskundervisning är samma sak och är 

något som hon använder i klassrummet ständigt. Skillnaden är att de bedöms olika. 

Lärare 3 nämner också bedömningen i svenska som andraspråk, och hon menar att 

det är svårt att bedöma eftersom målen i läroplanen liknar vanlig svenska till stor del. 

Läraren som de har i svenska som andraspråk på skolan finns också till som ett stöd 

för klasslärarna, förklarar lärare 4. Vid bedömningen har man på skola 3 hjälp av 

läraren i svenska som andraspråk vilket lärare 4 anser känns tryggt då det alltid finns 

någon att vända sig till om man skulle känna sig osäker. Lärare 4 beskriver 

situationen såhär: 

Men det är ju svårt, sedan ska dom ju bedömas också, dom ska ju bedömas efter svenska 

A och det är ju svårt för en annan. Läser man i läroplanen ser man inte så stor skillnad, 

man tycker att det nästan står samma sak. Men det är små saker som gör att det bedöms 

på ett annat sätt. Men då brukar svenska A också hjälpa till.  
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Rektor 1 uppger att de har något som kallas läxläsning på skolan, vilket är som extra 

undervisningstid för alla elever. Det är extra bra för de nyanlända eleverna då de kan 

få extra stöd med sin andraspråksinlärning. Där arbetar de konkret med att läsa sagor 

från till exempel Astrid Lindgren och titta på filmer så som Fem myror är fler än fyra 

elefanter där eleverna får hjälpa till att stava ord genom programmet, förklarar lärare 

1. 

Alla informanterna berättar att det finns möjlighet till modersmålsundervisning för 

eleverna på skolorna, men det är frivilligt. De förklarar att deras elever på skolan har 

modersmålsundervisning en timme en gång i veckan. Eftersom 

modersmålsundervisningen är frivillig tar inte alla nyanlända elever del av 

undervisningen, men personalen rekommenderar föräldrarna till eleverna att de ska 

läsa modersmål eftersom det är till fördel för deras andraspråksinlärning. 

Modersmålsundervisningen ligger ofta före eller efter avsatt skoltid för att eleverna 

inte ska missa något av den övriga undervisningen. 

 

4.1.2 Metoder och arbetssätt för nyanlända elevers 

andraspråksinlärning 

På skola 3 använder man inte några speciella metoder eller arbetssätt när det gäller 

andraspråksinlärning för nyanlända elever. En av lärarna uppger att de har dålig 

beredskap för att ta emot nyanlända elever och därför inte har utvecklat metoder för 

undervisningen, vilket hon beklagar. Materialet ger intryck av att skolan till viss del 

står handfallen inför de nyanlända eleverna, men att det finns god vilja hos lärarna 

som säger sig arbeta så gott de kan för att tillgodose elevernas behov. De upplever 

dock att tiden inte räcker till. Lärare 2 anser att det skulle vara språkutvecklande för 

de nyanlända eleverna om man arbetade med mycket bildstöd och förenklade texter.  

 

Betydelsen av leken och det sociala samspelet för andraspråksinlärningen var det 

flera av våra informanter som pratade om. Rektor 2 anser att det går snabbare att 

lära sig svenskan när man får umgås och leka med de andra kamraterna. Hon menar 

att det oftast är genom lek som man har den största delen av språkinlärningen och att 

i de låga åldrarna ger leken jättemycket. Lärare 1 anser att det är bra om de 

nyanlända eleverna får gå på fritids efter skolan på grund av att man lär sig så väldigt 

mycket i leken. Hon kan märka att de nyanlända eleverna som faktiskt går på fritids 
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har lärt sig otroligt mycket språk där. Hon berättar också att hon har lagt väldigt 

mycket tid på att vara ute och leka med barnen. På så sätt har hon kunnat styra upp 

och blanda klasskamraterna så att man får möta varandra i flera forum än på 

lektionerna. Även lärare 3 menar att leken är språkutvecklande. Hon säger att man 

lär sig mycket språk genom att vara i grupp med andra elever, hon menar att man 

behöver få vara i miljön här i skolan, och därför är det bra om eleverna får vara kvar 

på fritids.  

4.1.2.1 Genrepedagogik 

På skola 1 och 3 uppger man att man jobbar mycket med genrepedagogik. 

Informanterna på de två skolorna som arbetar med detta anser att genrepedagogiken 

är ett tydligt och strukturerat språkutvecklande arbetssätt för både nyanlända elever 

och för de elever som har svenska som modersmål. På skola 1 är det speciellt en av 

lärarna som arbetar extra mycket med detta arbetssätt. Denna lärare har tidigare 

arbetat på skolor med många nyanlända elever. Nu fungerar denna lärare som ett 

stöd till de andra lärarna på skolan som också har börjat arbeta med genrepedagogik. 

Rektorn på skola 1 uppger att hon märker att eleverna som får arbeta med 

genrepedagogik är duktiga och kan skriva långa och bra texter. Hon märker speciellt 

att eleverna som har läraren som är erfaren inom arbetet med genrepedagogik är 

extra duktiga. På skola 1 arbetar man även med genrepedagogik i 

förberedelseklassen. Man har på denna skola inte arbetat speciellt länge med 

genrepedagogik, men man har däremot börjat arbeta med det mer och mer den 

senaste tiden. Även om man inte arbetat så länge med detta arbetssätt tycker man 

ändå sig märka att det ger bra resultat. När vi frågar rektor 1 om de kan se några 

positiva resultat av arbetet med genrepedagogik svarar hon att tycker att hon kan det. 

Hon säger: 

 

Jag tycker att det verkar som det. Och sen som lärare 1 jobbar överlag, hon är jätteduktig 

och dom har kommit långt i språket alla elever, och dom, tittar man på dom så är det ju 

liksom så att man tänker att det är en årskurs tvåa eller trea, fast det är en etta. 

Någonstans tänker jag att det ger bra resultat.  

 

Rektor 1 anser att genrepedagogiken som arbetssätt fungerar bra för alla elever, hon 

anser att det som fungerar för de nyanlända eleverna även fungerar för de svenska 

eleverna. Hon anser att genrepedagogiken blir ett väldigt tydligt och bra arbetssätt 
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eftersom att det är ett sätt att dela in och strukturera upp texter på. Eleverna lär sig 

då att ta sig an olika sorters texter, både att skriva texterna och att läsa dem. Lärare 1 

som är just den läraren som rektor 1 beskriver som lite extra stöd i arbetet med 

genrepedagogik kan märka att genrepedagogiken är ett bra och språkutvecklande 

arbetssätt. Hon säger själv att det är ett superbra arbetssätt som hon hoppas att vi 

också kommer att arbeta med i våra kommande lärarroller. Orsaken till att lärare 1 

anser att genrepedagogiken är ett bra arbetssätt är för att hon anser att det utvecklar 

barnens språk och deras sätt att skriva, extra mycket i årskurs 1. Lärare 1 anser även 

att genrepedagogiken är extra språkutvecklande för nyanlända elever. Hon berättar 

att den läraren som varit med och utvecklat genrepedagogiken jobbade på en skola i 

Knutby, som är ett invandrartätt område och att detta arbetssätt har varit väldigt 

utvecklande för de eleverna. Hon berättar också att hon själv tidigare arbetat på en 

skola med många nyanlända elever och även där kunde hon se att genrepedagogiken 

var väldigt språkutvecklande. Hon tar fram en text som vi får titta på och texten är 

väldigt lång och bra skriven, och man kan inte riktigt tro att eleven som skrivit denna 

text går i årskurs 1. Även lärare 1 anser att nivån på språket i den här texten är väldigt 

hög. Just den här texten tillhörde en svensk elev, men hon berättar att även de 

nyanlända eleverna producerar långa och bra texter utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Genrepedagogiken är ett arbetssätt som man kan använda sig av i alla ämnen. Lärare 

1 berättar att hon använder sig av detta arbetssätt i ämnena svenska, NO och SO, men 

hon anser att ämnena går i varandra mycket och att man kan koppla 

genrepedagogiken till alla ämnen. Lärare 1 berättar om hur en lektion inom 

genrepedagogiken är uppbyggd: man börjar med att samla in massor av information 

om genren i form av exempeltexter, sedan bryter man ner texten i mindre delar. Man 

skriver sedan en gemensam text, och efter det får eleverna själva producera egna 

texter.  

 

Lärare 1 anser att genrepedagogiken är ett ganska tidskrävande arbetssätt för läraren 

men att det är värt det i längden. Hon säger: 

 

        Det beror ju på vad man prioriterar, för jag vet ju att det här tar tid, det här tar 

jättemycket tid, det är också sånt som jag kommer ha igen många gånger om, för när 
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barnen väl förstår strukturen så kommer dom att skriva, ha bättre kvalitet på sina texter, 

ha lättare att skriva för att dom får en tydlig struktur osv. 

 

Hon berättar också att man som lärare får mycket stöd och stöttning av de 

tillhörande mallarna inom genrepedagogiken, vilket känns skönt. Resultaten lärare 1 

kan se av sitt arbete med genrepedagogik är det har blivit en stor förbättring i 

barnens texter. Lärare 1 anser att det man som lärare investerar får man också 

tillbaka, och mer därtill. Därför erbjuder hon även extraläsning efter skoltid, som är 

speciellt för de nyanlända eleverna. Så den tid hon lägger på eleverna anser hon att 

hon får tillbaka dubbelt upp. Hon väljer att lägga sin planeringstid på att ge extra stöd 

och extraläsning till de elever som behöver det. Hon menar att det är på grund av 

detta som man i hennes klass kommit så långt. Så trots att genrepedagogiken är ett 

tidskrävande arbetssätt så anser lärare 1 att det är värt det.  

 

Även på skola 3 arbetar man med genrepedagogik. Även informanterna på denna 

skola anser att detta arbetssätt är bra för barnen, eftersom att det blir en tydlig 

struktur. Lärare 3 menar att arbetet tidigare varit fritt och att eleverna inte fått någon 

strategi för hur de skulle skriva, men att arbetet nu är mer strukturerat och tydligt för 

eleverna. Lärare 3 berättar att man inte använder sig av genrepedagogik i alla ämnen 

just nu i årskurs 1 utan mest på svensklektionerna. Då jobbar man med olika sorters 

texter, som återberättande texter, instruktioner, faktatexter med fler. De försöker 

även att väva in genrepedagogiken under SO och NO lektioner.  

 

På skola 3 som lärare 3 arbetar på har man jobbat med genrepedagogik i ca 4-5 år. 

Resultaten som hon kan se av arbetet är endast positiva. Hon säger: 

 

När dom gör nationella proven i trean, har dom mer struktur för det. Som redan nu i 

ettan, vi jobbar ju med tidsord... att en berättelse börjar såhär, och sedan hände det 

någonting, och mot slutet… då kan dom ju använda dom där orden dom har lärt sig. Det 

märks faktiskt när dom skriver att arbetssättet fungerar.  

 

Lärare 4 arbetar på samma skola som lärare 3, och även hon använder sig av 

genrepedagogik. Hon arbetar i årskurs 1 och hon säger att under hösten och 

vårterminen så har fokus mest legat på bokstavsinlärningen. Lärare 4 berättar att när 

eleverna lärt sig bokstäverna och kan formulera ord börjar man arbeta med att skriva 
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olika texter. Det eleverna har fått skriva hittills är personligt återgivande texter. 

Enligt lärare 4 kommer hon att arbeta mer med genrepedagogik ju mer eleverna lär 

sig. Lärare 4 säger att hon verkligen tror på detta arbetssätt. Hon anser att eleverna 

lär sig att strukturera och vara medvetna om vilka texter som finns. Hon berättar 

också att man använder sig av olika tidsord för att få en röd tråd i texten. Tidsorden 

som lärare 4 beskriver är till exempel orden därefter, sedan och till slut.  

 

4.1.3 Hur arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever 

kan förbättras 

Gemensamt för våra informanter när det gäller hur arbetet med 

andraspråksinlärning för nyanlända elever på den skola som de arbetar på kan 

förbättras är att de anser att det finns många saker som skulle kunna bli bättre för de 

nyanlända eleverna. De delar som informanterna anser kan förbättras i deras arbete 

med andraspråksinlärning för nyanlända elever är: kartläggning av kunskaper, 

kompetensutveckling för personal, språkstödjande resurser, organisation och 

material. 

 

Rektor 1 anser att det finns flera saker man skulle kunna förbättra på skolan vad 

gäller arbetet med de nyanlända eleverna. En av dessa saker är kartläggning av de 

nyanlända elevernas kunskaper. Hon menar att man på skolan måste bli bättre på 

att se var eleverna ligger kunskapsmässigt och sedan fortsätta att jobba utefter det. 

Hon anser att man kanske har varit lite dåliga på att dyka ned djupare på vad 

eleverna har för förmågor och vad man behöver arbeta mer med, och att det har blivit 

mer att man checkar av saker som ska göras. Att kartläggningen enligt rektor 1 måste 

förbättras på skolan gäller inte bara i andraspråksinlärningen utan det gäller i alla 

ämnen.  

 

Gemensamt för alla lärare i denna studie är att de känner att kompetensutveckling 

alltid är välkommet. De flesta lärare anser till och med att de är i behov av 

kompetensutveckling för att de ska kunna arbeta med de nyanlända eleverna på ett 

bra och utvecklande sätt. Lärare 1 är den enda av lärarna i studien som anser att hon 

har tillräckligt med kunskap inom arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända 

elever. Hon menar att hon har mycket erfarenhet inom detta arbete vilket i sin tur har 
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gett henne kunskaper. Däremot anser hon att kompetensutveckling alltid är positivt. 

Lärare 3 däremot känner själv att hon inte har tillräckligt med kunskap inom arbetet 

med nyanlända elever, utan hon skulle vilja ha mycket mer kunskap. Hon berättar 

också att det blir fler och fler familjer som etablerar sig i området skola 3 ligger i så 

mer kunskap behövs. Hon säger att de fått lite utbildning inom arbetet, men att det 

bara har varit enstaka kvällar. Det hon skulle vilja veta mer om är bland annat vad 

man ska tänka på när man jobbar med nyanlända, när det gäller till exempel hur man 

ska vara gentemot föräldrar och allting runt om. Hon säger även att hon skulle vilja 

veta mer om själva inlärningen. Lärare 3 säger: 

 

Då är det nog mer inlärning. Liksom hur jag kan arbeta, dom säger ju t.ex. ”bilder, visa 

bilder!”, ja men mer då? Det känns som om man kanske vill ha lite djupare. Dom gör ju 

såklart vissa fel, dom har ju ett annat språk. Men vad är det som är speciellt? Stavar han 

jätteilla eller har han ett sämre hemspråk, vad beror det på? Det är så svårt att bedöma 

om det är svårigheter eller om det är att han har ett annat språk. Lite sådana saker skulle 

man nog vilja veta mer om.  

Även lärare 4 berättar att hon skulle vilja ha mer kompetens och verktyg för hur man 

kan arbeta med de nyanlända eleverna. Lärare 2 anser även hon att hon behöver mer 

beredskap för att kunna möta de nyanlända eleverna. Hon berättar även att hennes 

kollegor känner samma sak. Hon menar att om man inte kan få mer resurser i form 

av studiehandledning på modersmålet behöver man i alla fall få mer fortbildning. 

Hon menar att hon skulle behöva ha mer tips och idéer på hur hon kan arbeta. Även 

rektorerna anser att lärarna behöver mer kompetensutveckling och utbildning än vad 

de faktiskt har fått. Rektor 1 har fyllt i en så kallad nulägesbeskrivning och de 

kompetensbehov som hon har fyllt i där är bland annat kompetensbehov inom 

bedömning för lärarna och mer handledning för lärarna i förberedelseklassen. Även 

rektor 2 anser att lärarna behöver mer stöttning. Hon berättar att de på skolan har 

haft föreläsningar om olika kulturer, till exempel vad det innebär att ha den 

somaliska kulturen med sig in i skolan och liknande saker. Men de har inte haft några 

föreläsningar om olika arbetssätt som lärarna kan använda sig av när de jobbar med 

nyanlända elever, utan det blir lite upp till varje lärare att klara av.  

När det gäller språkstödjande resurser är det något som man vill ha mer av på alla 

tre skolor. Rektor 2 anser även att man skulle kunna utveckla arbetet med 

språkinlärning för nyanlända elever genom att ha mer svenska som andraspråk inne i 
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klassrummet. Hon menar då att en lärare i svenska som andraspråk skulle kunna 

vara med mer inne i klassrummet och stärka upp vissa delar, till exempel när det 

handlar om olika begrepp. Hon anser även att man skulle behöva ha mer 

studiehandledning på modersmålet i klassrummet, speciellt för den nyanlända 

eleverna som precis har börjat i klassen. Även lärare 1 anser att man skulle behöva ha 

mer studiehandledning på modersmålet i början, innan man får en språklig grund. 

Hon menar att det är svårt att förklara begrepp och ord som är väldigt abstrakta, och 

därför skulle man behöva ha mer hjälp av studiehandledning på modersmålet. Hon 

berättar även att man på skolan inte har studiehandledning på modersmålet i alla 

språk som eleverna pratar. Lärare 1 säger:  

 

Ja, till att börja med kan jag ju känna att vi behöver nog språkstöd i dom språken barnen 

faktiskt pratar. Det är väl liksom huvudfokus, lite så.  

 

Lärare 4 känner även hon att hon skulle vilja ha hjälp av mer studiehandledning på 

modersmålet, som det ser ut nu har man bara den hjälpen två gånger i veckan på 

skolan, vilket hon anser är för lite. Hon kan känna att hon själv inte riktigt räcker till 

för både de nyanlända och de andra eleverna i klassen. Lärare 2 och rektor 1 anser att 

det skulle underlätta mycket om det skulle finnas så pass mycket studiehandledning 

på modersmålet i klasserna som klasslärarna anser behövs. 

När det gäller skolornas organisation önskar lärare 2 att det på skolan hon arbetar på 

skulle finnas en förberedelseklass. Man har tidigare haft detta på skolan, men på 

grund utav olika anledningar finns den inte längre kvar. Hon tycker inte alls att det 

känns bra att de nyanlända eleverna nu kommer ut direkt i vanliga klasser där 

lärarna inte har tillräckligt med kompetens samtidigt som man inte har tillräckligt 

mycket hjälp av studiehandledning på modersmålet. Hon berättar att hon känner att 

hon som klasslärare känner sig lite handfallen och oförberedd på grund av att hon 

inte har någon som helst beredskap för att hjälpa de nyanlända eleverna i klassen. 

Hon känner heller inte att hon har den tid som behövs för att sitta ner och hjälpa 

dessa elever samtidigt som hon har resten av klassen att hålla ordning på. 

En annan sak som skulle kunna underlätta arbetet med de nyanlända elevernas 

andraspråksinlärning är om det på skolorna skulle finnas mer anpassat material. 

Lärare 1 anser att anpassat material är något som behövs för att utveckla arbetet med 
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de nyanlända eleverna på skolan. På skolan har man endast en arbetsbok som är 

anpassad för de nyanlända eleverna, och hon anser att man skulle behöva mer. Även 

lärare 2 anser att arbetet med de nyanlända eleverna skulle underlättas med hjälp av 

anpassade läromedel. Hon berättar att de nyanlända eleverna har svenska som 

andraspråk tre gånger i veckan, och av den läraren kan hon få tips och idéer, men hon 

skulle även behöva ha mer självgående material som eleverna kan jobba med i 

klassrummet. Hon känner även att det skulle kunna vara bra att få mer hjälp av 

läraren i svenska som andraspråk när det gäller material, men att hon vet att den 

läraren har fullt upp med sitt eget arbete.  

 

4.1.4 Förberedelseklass och studiehandledning på modersmål 

Skolorna i undersökningen arbetar lite olika när det kommer till hur eleverna tas 

emot som nyanlända på skolan. Förberedelseklasser finns på en av de tre skolorna 

och mängden studiehandledning på modersmålet varierar. Nedan redogörs för 

informanternas uppfattningar om förberedelseklass samt hur deras tankar om 

studiehandledning på modersmålet går.  

Flera av informanterna tycker att det är svårt att veta vad som är bäst, att ha en 

förberedelseklass eller inte. Alltså att eleverna då istället placeras direkt i en vanlig 

klass. Enligt dem är det svårt då man inte vill att de nyanlända eleverna skall bli 

exkluderade från de andra eleverna, de vill inte att det ska bli en ”vi och dom- 

känsla”, utan de vill att de hellre ska känna sig inkluderade i en vanlig klass. Rektor 1 

förklarar att de har en förberedelseklass på skolan och att hon tycker det är bra då 

eleverna har konstant stöd från både studiehandledare på modersmålet och många 

andra vuxna. Vilket de nyanlända eleverna behöver i början av sin skolgång. 

Samtidigt vill hon inte skapa utanförskap, utan ser helst att alla eleverna lär sig 

tillsammans i samma klass. Rektor 2 har inte längre någon förberedelseklass på 

skolan, och hon anser att det lätt blir exkluderande för dessa elever och att det är mer 

inkluderande för dem att få komma ut i en vanlig klass. Rektor 2 beskriver 

situationen nedan: 

Jag tänker att det blev lite exkluderande och dom blev aldrig en del av gruppen riktigt, 

utan det här blir ju på ett mer inkluderande sätt, när dom bara går rakt ut i klasserna. 

Förut har dom ju bara haft en tillhörighet och dykt upp på enstaka lektioner, vilket 
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gjorde att kamratrelationerna endast blev i förberedelseklassen. Och då pratade man ju 

inte svenska utan då pratade man ju oftast med dom som kom från samma språkgrupp.  

Lärare 1 anser att det är bra med en förberedelseklass, speciellt för äldre elever som 

kanske aldrig gått i skolan tidigare. Eftersom man lär sig mycket grunder både i 

språket men också i hur den svenska skolan fungerar, så är det något som bör finnas 

för dessa elever, menar hon. Lärare 2 berättar att det blivit väldigt tufft för henne som 

lärare när förberedelseklassen lades ner, då det hände så plötsligt och att hon som 

lärare inte har tillräcklig beredskap för att lära de nyanlända eleverna i klassrummet 

på bästa möjliga sätt. Hon tycker att det är en svår fråga, men hon anser ändå att det 

är kunskapen som är det viktigaste och att hon som lärare hela tiden måste sträva 

efter att eleverna ska nå målen. Lärare 2 beskriver situationen på detta sätt: 

Ja… nej det blir ju lite exkluderande kanske. Men jag vet inte om eleverna har upplevt 

det så mycket, jag vet inte om den åsikten kommer mer från pedagogerna. För eleverna 

har ju ändå varandra om man säger så.  

Lärare 3 berättar att hon tyckte att det var bättre när det fanns en förberedelseklass 

då det var tryggare för de nyanlända eleverna. Hon menar att eleverna då fick en 

grund och mycket stöd på deras modersmål innan de var mogna att komma ut i en 

ordinarie klass. Lärare 4 har samma åsikt, att hon tycker att det var mycket bättre när 

de hade en förberedelseklass på skolan eftersom eleverna nu istället bara blir 

inkastade i ordinarie klasser direkt. Hon förklarar att hon har upplevt att hennes 

nyanlända elev som kom till skolan för ett halvår sedan då var väldigt motiverad men 

att det sedan har vänt när han inte riktigt hänger med i undervisningen på grund av 

bristande språkkunskaper. Hon beskriver situationen för den nya eleven i hennes 

klass nedan: 

Tillslut började han vandra omkring här inne i klassrummet… Inte kunna sitta still, hela 

tiden vilja gå på toa, hela tiden öppna skåp. Han visar på lite olika sätt att han inte riktigt 

är med här, och då tycker inte jag att han riktigt är inkluderad. Då kunde han istället fått 

tid till att lära sig grundläggande ord och kunna konversera på vardaglig svenska…  

Både rektor 1 och 2 anser att det är viktigt med studiehandledning på modersmålet, 

speciellt i början när eleverna är nyanlända. Rektor 1 förklarar att det är viktigt att 

eleverna får tillräckligt med studiehandledning, men det är dock brist på resurser 

vilket kan ställa till det. Hon berättar att till exempel somalisk studiehandledning är 
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mycket svårare att få tag på än till exempel arabisk. Båda rektorerna berättar att 

studiehandledning är en kostnadsfråga då det på skolorna finns väldigt många 

språkgrupper vilket gör att det måste anställas många olika studiehandledare för alla 

dessa språkgrupper och elever. Det vore enklare om det endast fanns ett fåtal språk 

på skolan då eleverna kunde dela på studiehandledningen, men så ser det inte ut för 

tillfället, förklarar rektor 2. Hon berättar vidare att hon vill ha mer studiehandledning 

på modersmålet till skolan, även fast hon kan tycka att studiehandledning ibland kan 

stjälpa mer än vad det hjälper. Nedan beskriver rektor 2 hur hon ser på 

studiehandledning på modersmål: 

Sen har jag också märkt en tendens att när sätter jag in språkstöd.. alltså det kan hända 

också att språkstödet ger mer… men att det stjälper mer än det hjälper ibland. För att om 

man pratar väldigt mycket med språkstödet, så att man inte är riktigt inne i klassen 

ändå, för att då söker man sig till språkstödet. Och man använder språkstödet som tolk 

på nåt vis i vissa situationer, så att man själv, om man inte har det så är man lite pressad 

till att försöka liksom.  

Lärare 1 anser att studiehandledning på modersmålet är något som är väldigt bra i 

början när en elev är helt nyanländ. I början behöver eleven ha en grund i vissa 

ämnen, speciellt SO och NO där det förekommer många begrepp. Då kan det vara bra 

att ha ett stöd i form av studiehandledning på modersmålet för att få en bättre 

förståelse, anser lärare 1. Hon poängterar också att det är viktigt att eleverna får 

studiehandledning på rätt språk. I hennes klass går det en flicka med persiska som 

modersmål, men hon får studiehandledning på arabiska. Eftersom att det är fler 

elever som har det som modersmål. Hon menar att det då inte är någon 

studiehandledning för henne, utan att det ska vara studiehandledning med rätt 

modersmål för att det ska ge någon positiv effekt. Lärare 2 förklarar att hon skulle 

behöva ha mycket mer studiehandledning i sin klass och att hon själv skulle vilja 

bestämma hur mycket. Hon anser inte att hennes elever får tillräckligt med stöd och 

hjälp i hennes klassrum vilket gör att hon själv som lärare känner sig osäker på att 

lära ut till de nyanlända eleverna. Lärare 4 anser också att det är alldeles för lite 

studiehandledning i hennes klass, och att hon skulle behöva mycket mer.  Speciellt 

skulle hon vilja ha mer stöd från studiehandledning i klassrummet under hennes 

ordinarie lektionstid, eftersom det är då som hennes nyanlända elev inte hänger med. 

Detta är dock svårt eftersom de som arbetar med studiehandledning på modersmål 
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på skolan arbetar på kommunens modersmålscentrum och finns inte direkt på 

skolan, utan dessa studiehandledare åker runt och arbetar på flera skolor. Hon 

förklarar att hon också skulle vilja ha studiehandledning tillgängligt efter lektionen 

då det vore bra för hennes elev att få direkt återkoppling till undervisningen, istället 

för en vecka senare. 

 

4.1.5 De nyanlända elevernas syn på sin lärandesituation  

Två nyanlända elever på två olika skolor intervjuades för att vi skulle få höra om 

synen på deras skolsituation samt om de känner att de har tillräckliga förutsättningar 

när det gäller deras andraspråksinlärning. Båda eleverna beskriver att de trivs bra i 

skolan och att de tycker de lär sig bra överlag. Elev 1 förklarar att han tycker att det 

varken är lätt eller svårt i skolan, och han känner att han lär sig det svenska språket 

mer och mer för varje dag. Båda eleverna anser dock att de inte känner att de kan 

språket tillräckligt väl och att de vill lära sig mycket mer. Elev 1 berättar: 

Det är språket som hindrar mig från att lära mig bättre fast jag lär mig bättre och bättre, 

hoppas jag. 

Elev 2 berättar att det är genom studiehandledning på sitt modersmål som han anser 

att han lär sig mest svenska. Genom att ha stöd och hjälp till att översätta och 

förklara olika begrepp och sammanhang. Elev 1 förklarar att han lär sig språket 

genom att läsa böcker och skriva meningar på svenska. Elev 2 nämner också att han 

använder datorn som ett verktyg för att översätta ord han känner sig osäker på, och 

han berättar att datorn också är något som han lär sig språket på. 

De saker som elev 1 tycker om mest i skolan är att lära sig svenska och att ha 

engelskalektioner. Han menar att det är viktigt för honom att kunna båda dessa språk 

eftersom han nu bor i Sverige och behöver då kunna prata och förstå svenska samt att 

engelska är ett språk som talas över hela världen. Elev 2 berättar att han mest tycker 

om matematik i skolan, och han berättar att han är bra på ämnet och tycker det att är 

intressant. Det som elev 2 tycker mindre om i skolan är att ha geografi, orsaken till 

detta är att hans intresse inte finns där. Elev 1 berättar att det inte finns något 

specifikt ämne han gillar mindre, utan han tycker om alla ämnen.  
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Båda eleverna går i en vanlig klass tillsammans med svenskspråkiga elever. Ibland 

har de en studiehandledare på sitt modersmål närvarande i klassrummet, men det är 

endast enstaka tillfällen i veckan. Båda eleverna menar att det känns jättebra när de 

har stöd från studiehandledaren i klassrummet men när handledaren inte är där 

upplever de klassrumssituationen som jobbig och tråkig. Elev 1 beskriver att han 

känner sig väldigt stressad och mår dåligt när han inte förstår vad hans lärare säger. 

Han beskriver situationen nedan: 

Det känns som om jag är ensam i klassrummet och jag går som vilse. Jag tycker det är 

jobbigt när jag inte förstår vad min lärare säger, jag får hjärtklappning. 

Det som dessa två elever anser skulle underlätta deras andraspråksinlärning är mer 

studiehandledning på modersmålet. De anser båda två att de behöver ha mer av detta 

för att kunna lära sig mer i skolan. Elev 1 skulle vilja lära sig mer vardagsspråk som 

han gjorde då han gick i förberedelseklass, eftersom han anser att han har stor nytta 

av det. Han tillägger att han tycker att det är bra när hans lärare läser böcker 

tillsammans med honom samt när läraren upprepar sig så att han kan härma språket 

och ta efter. Enligt elev 1 fungerar bildstöd bra när läraren ska förklara något för 

honom samt att arbeta tillsammans med språkutvecklande appar. 

Elev 1 förklarar sedan vidare att en ny klasskompis som talar samma modersmål som 

honom kommit till klassen och sedan dess har situationen i skolan känts lite bättre. 

Han berättar att denna nya elev har bättre språkkunskaper i svenska än honom vilket 

gör att han kan hjälpa honom mycket under lektionerna när han själv inte förstår. 

Elev 2 förklarar att han tycker att det är svårt och jobbigt att kommunicera med sina 

klasskamrater och att försöka komma in i gruppen när han inte har tillräckliga 

språkkunskaper. Ibland försöker han använda kroppen för att signalera vad han 

menar och vill, berättar han. 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Upplägget för arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända på de tre skolorna ser 

lite olika ut. På en av skolorna har man en förberedelseklass dit de nyanlända 

eleverna kommer när de börjar på skolan, på de två andra skolorna kommer de 

nyanlända eleverna rakt ut i ”vanliga” klasser. Åsikterna om förberedelseklass 

varierar, men de flesta informanterna anser att det är bra med en förberedelseklass 

där de nyanlända eleverna kan få lära sig grunderna i språket innan de kommer ut i 

vanliga klasser. En av rektorerna anser dock att de elever som får gå i 

förberedelseklass blir exkluderade och att det blir en ”vi och dom-känsla” vilket man 

på skolan vill undvika. Den största orsaken till att förberedelseklass inte finns på alla 

tre skolor är dock bristen på personal. På alla tre skolor får de nyanlända eleverna 

stöd i form av studiehandledning på modersmål. Man har på alla tre skolor detta stöd 

ungefär två timmar i veckan per elev. Gemensamt för alla informanter är att man vill 

ha mer studiehandledning på modersmål till sina nyanlända elever. Man anser att 

tiden man får nu är för lite. På en av skolorna ges studiehandledningen i ett enskilt 

rum med den nyanlände eleven antingen före, under eller efter lektionerna, på de 

andra två skolorna ges däremot studiehandledningen i klassrummet under lektionen. 

På alla de tre skolorna undersökningen gjorts på har eleverna rätt till 

modersmålsundervisning, men denna är dock frivillig och det är föräldrarna som får 

ansöka om denna. På skolorna har man även undervisning i svenska som andraspråk, 

dessa lektioner ges i snitt två gånger i veckan och riktar in sig på att de nyanlända 

eleverna ska utvecklas inom det svenska språket.  

 

När det gäller olika metoder och arbetssätt som visat sig främja de nyanlända 

elevernas andraspråksinlärning så arbetar två av de tre skolor intervjuerna 

genomfördes på med genrepedagogik. Genrepedagogik är en språkutvecklande metod 

där man som elev på ett strukturerat sätt får lära sig om olika textgenrer. De 

informanter som arbetar med denna metod uppger att de tycker att den är bra och att 

de kan se goda resultat av metoden. En av informanterna berättade till exempel att 

hon sedan hon började arbeta med genrepedagogiken kan se att elevernas texter har 

blivit bättre, de kan skriva både längre och mer utvecklade texter än tidigare. Andra 

informanter uppger även att man anser att genrepedagogiken är bra på grund av att 

den är tydlig och strukturerad, vilket gör det lättare för eleverna att förstå hur texter 
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är uppbyggda. Genrepedagogiken jobbar man med i flera ämnen, främst i svenska, 

SO och NO. Ett annat arbetssätt som informanterna anser främja 

andraspråksinlärningen är att arbeta mycket med olika typer av bilder. Man 

använder sig av bilder för att förtydliga vad ord och begrepp betyder. Även leken som 

metod är något som några av informanterna pratar om när det gäller de nyanlända 

elevernas andraspråksinlärning. Man menar att man lär sig mycket språk genom 

leken och i samspelet med andra elever.  

 

Alla informanter medger att arbetet med de nyanlända elevernas 

andraspråksinlärning kan förbättras på flera olika sätt. Det som framförallt skulle 

kunna bli bättre på alla tre skolor är tiden med språkstöd i form av 

studiehandledning på modersmålet. Man vill alltså på alla tre skolor få mer tid för 

studiehandledning på modersmål för de nyanlända eleverna. Några av informanterna 

uppger även att det skulle vara bra om det fanns fler läromedel anpassade för 

nyanlända elever. Alla de lärare som intervjuades vill ha mer kompetensutveckling 

för arbetet med de nyanlända eleverna. Endast en av de lärare som intervjuades 

ansåg att hon har tillräckligt med kunskap och erfarenhet inom andraspråksinlärning 

för nyanlända, men även hon medger att kompetensutveckling alltid är välkommet. 

Rektorerna som intervjuades berättade att de skulle tycka att de var bra om deras 

personal fick mer utbildning i arbetet med nyanlända eftersom att de har kännedom 

om att vissa lärare känner sig osäkra och otillräckliga inom detta område.  

 

När det gäller elevernas perspektiv på sin situation i klassrummet och 

andraspråksutvecklingen så handlar det mycket om att dessa elever känner att de 

behöver mer stöd. Båda eleverna uppger att de lär sig mest svenska när de får stöd 

från en studiehandledare på deras modersmål, men de anser dock att de skulle vilja 

ha stöd från studiehandledare under mer tid än vad de får nu. Den elev som tidigare 

gått i en förberedelseklass ansåg att det var bra för att han där lärde sig många viktiga 

vardagsord och begrepp. Denna elev är mån om att lära sig det svenska språket. Hans 

stora mål i skolan är att bli bättre på svenska, men som det ser ut nu anser han inte 

att han får tillräckligt med stöd för att lära sig det svenska språket på bästa sätt.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras tankar och funderingar kring metoden och resultatet under 

två rubriker, ”Resultatdiskussion” och ”Metoddiskussion”. Sedan beskrivs det som 

kommit fram i studien under ”Slutsats”. Därefter diskuteras tankar om hur man 

skulle kunna forska vidare kring detta ämne under ”Förslag på fortsatt forskning”. 

Slutligen beskrivs hur undersökningen kan ha en betydelse för läraryrket under 

”Undersökningens betydelse för läraryrket”. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Alla informanter i denna studie anser att arbetet med andraspråksinlärning för 

nyanlända är viktigt och att man behöver lägga ned mer tid och resurser på det än 

vad man gör idag. Flera av de tillfrågade lärarna berättar att de känner sig lite 

handfallna och okunniga inom arbetet med de nyanlända eleverna, detta till följd av 

att man inte fått den utbildning och kunskap som man känner att man behöver. 

Skolundervisningen i Sverige sker främst på svenska, vilket innebär att de nyanlända 

eleverna förväntas lära sig skolkunskaper på ett annat språk än deras modersmål 

(Wedin, 2011). Detta innebär att de nyanlända eleverna behöver få mycket stöd för att 

kunna utvecklas. Arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända elever är därför 

mycket viktigt. Alla informanter i denna studie anser att arbetet med 

andraspråksinlärning för nyanlända kan förbättras på många sätt. Personalen inom 

skolan anser att klasslärarna behöver mer stöd i form av till exempel 

kompetensutveckling för att klara av detta arbete. En av de viktigaste delarna för att 

barn ska lära sig ett språk är att personalen har kunskap om vad barnen behöver så 

att de sedan kan hjälpa eleverna med detta (Ellneby, 2008). Elevernas behov av 

språkliga åtgärder varierar, vilket innebär att höga krav ställs på personalens 

kunnande, detta för att man ska kunna arbeta efter de enskilda elevernas olika behov 

(Lindberg & Hyltenstam, 2004). För att kunna utveckla arbetet med nyanlända elever 

krävs det att skolans personal får någon form av kompetensutveckling i både 

flerspråkighet och i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolverket, 2015). 

Detta är även något som informanterna i studien håller med om. Lärarna i studien 

känner att de vill ha mer kunskap i och arbetssätt för hur man kan arbeta med 

nyanlända elever. Enligt den officiella skolstatistiken är det idag 18 procent av 

eleverna inom skolan som har utländsk bakgrund (Hajer & Meestringa, 2014). Detta 



 51 

innebär att lärarna behöver få så mycket kunskap som möjligt för att hjälpa dessa 

elever. För lärare är det ingen enkel uppgift att ge de nyanlända eleverna en bra och 

utvecklande undervisning. Undervisningen bör integrera språket och innehållet. För 

att kunna göra detta krävs det att läraren gör en organiserad planering och 

uppföljning (Gibbons, 2006). Detta är något som lärarna bland annat behöver få mer 

kunskap i. Kunskap kan fås via till exempel kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingen kan till exempel handla om bedömning och uppföljning av 

de nyanlända elevernas kunskaper, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt 

andraspråksinlärning (Skolverket, 2016). Skolinspektionens tidigare granskning från 

2009 beskrev att skolorna inte hade tillräcklig beredskap för att ge de nyanlända 

eleverna rätt utbildning. Det har i samband med detta saknats gemensamma 

riktlinjer, som till exempel kompetensutveckling hos skolans personal 

(Skolinspektionen, 2017). Både lärarna och rektorerna i denna studie är överens om 

att kompetensutveckling för lärarna inom arbetet med andraspråksinlärning för 

nyanlända elever är något som skulle innebära en utveckling. De tillfrågade lärarna 

anser också att kompetensutveckling även skulle innebära en trygghet för dem själva.   

En sak som skiljer sig i svaren från informanterna är frågan om en förberedelseklass 

är något som främjar de nyanlända elevernas andraspråksinlärning eller om det 

endast är något som gör att eleverna känner sig exkluderade. Tidigare enligt 

Skolinspektionens granskning från 2009 blev de nyanlända eleverna ofta placerade i 

förberedelseklasser där undervisningen var avskild från de andra elevernas 

utbildning. Undervisningen där var heller inte utformad efter elevernas bakgrunder, 

förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2017). En av rektorerna vi intervjuade 

anser att om man har en förberedelseklass blir det en ”vi och dom- känsla” och att 

eleverna i förberedelseklassen då känner sig exkluderade. Hon säger även lite kort att 

man inte hade tillräckligt med resurser för att hålla igång en förberedelseklass. Vi kan 

ana att orsaken till att förberedelseklassen inte finns kvar mest är just bristen på 

resurser och inte så mycket på grund av att rektorn anser att det är exkluderande, 

som hon faktiskt trycker ganska mycket på. Frågan vi ställer oss är om eleverna som 

tidigare gått i förberedelseklass kände sig exkluderade eller om det främst var en 

trygghet och en källa till andraspråksinlärning för dem. En av informanterna ansåg 

att det nog främst var de vuxna runt om på skolorna som ansåg att 

förberedelseklasser bidrar till exkludering, men att eleverna själva kanske inte alls 

uppfattade det så. En av de två elever som intervjuade under denna studie berättade 
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att han tyckte att förberedelseklassen som han tidigare gick i var väldigt bra och att 

han fick lära sig mycket av det svenska språket där. Man kanske då behöver lyssna 

mer på vad eleverna själva tycker istället för att bestämma vad de ska tycka, till 

exempel att man som vuxen tror att eleverna känner sig exkluderade. 

Förberedelseklassen ska ge en introduktion till den grundläggande 

svenskundervisningen. De nyanlända eleverna ska där få möjlighet att ta till sig nya 

kunskaper som de tidigt behöver för att sedan kunna delta i den ordinarie 

undervisningen (Skolverket, 2016). Förberedelseklass är enligt flera av 

informanterna en stor hjälp för de nyanlända eleverna. Men ska en förberedelseklass 

finnas bör det finnas riktlinjer för hur arbetet ska gå till. Om utbildningen i 

förberedelseklassen inte är utformad efter elevernas bakgrunder, förutsättningar och 

behov så fungerar det inte (Skolinspektionen, 2009).  

 

Enligt Thomas & Collier (1997) är modersmålsundervisningen för de flesta elever 

oregelbunden eller saknas helt. Däremot på de tre skolorna vi gjort intervjuer på har 

alla elever rätt till modersmålsundervisning vilket vi anser är väldigt positivt. 

Elevernas modersmål är för många elever ett bra verktyg för deras 

kunskapsutveckling och det är samtidigt en viktig länk mellan skolan och elevernas 

övriga liv (Hajer & Meestringa, 2014). Om eleverna bygger upp en språklig bas på 

modersmålet, till exempel genom modersmålsundervisning, underlättar inlärningen 

av andraspråk samt handledningen på modersmålet (Sjöqvist & Lindberg, 1996). Vi 

tror att de nyanlända eleverna behöver modersmålsundervisning för att kunna 

utveckla både sitt modersmål och sitt andraspråk. När eleverna utvecklar sitt 

modersmål kan de senare ta till sig nya kunskaper på andraspråket. När de sedan fått 

ett grundspråk och kan delta i den ordinarie undervisningen bör eleverna ha tillgång 

till studiehandledning på modersmålet. Handledningen på modersmålet är speciellt 

viktig då identiteten, ämneskunskaperna, modersmålet och svenska språket utvecklas 

samtidigt (Vetenskapsrådet, 2010). 

Vi kan absolut förstå en av rektorernas idé om att man behöver komma ut i en vanlig 

klass direkt och lära sig språket ihop med de svenska eleverna, men samtidigt anser 

vi att man först behöver ha ett grundspråk för att det ska fungera. Frågan är ju hur 

mycket man faktiskt tar till sig av språket om man sitter med i ett klassrum och inte 

förstår någonting alls. Har man däremot ett grundspråk, som man kan få i till 

exempel en förberedelseklass, fungerar det förmodligen mycket bättre när man sedan 
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kommer ut i en vanlig klass. Målet med förberedelseklassen är att de nyanlända 

eleverna där ska få så mycket kunskap som möjligt för att sedan kunna delta i den 

ordinarie undervisningen så snart som möjligt (Skolverket, 2016). När man pratar 

med de lärare som jobbar på skolor där förberedelseklassen har lagts ned märker 

man på dem att de anser att det är ett stort problem att dessa elever nu kommer ut i 

vanlig klass direkt. För dessa lärare är det en stor utmaning att på ett bra sätt lägga 

upp arbetet för dessa elever. Även Fagerlund & Moqvist (2010) bekräftar detta, de 

menar att det är en stor utmaning att arbeta med nyanlända elever och att lägga upp 

arbetet på bästa möjliga sätt (Fagerlund & Moqvist, 2010). Man kan även märka att 

några av lärarna känner sig ganska uppgivna och otillräckliga när det gäller de 

nyanlända eleverna i deras klass. När man pratar med rektorn på den skolan som har 

lagt ned sin förberedelseklass om detta trycker hon på att det står i läroplanen och i 

skollagen att man som lärare måste kunna individanpassa sin undervisning och att 

lärarna måste individanpassa undervisningen även för de nyanlända eleverna. I 

LGR11 står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2011). Individanpassning är ju självklart alltid viktigt, men man 

förstår ju även lärarna som känner att de varken har tid, resurser eller tillräckliga 

kunskaper för att arbeta med de nyanlända eleverna som kommer till deras klasser. 

Kanske måste då rektorerna runt om på skolorna se till att lärarna får hjälp av både 

mer resurser och kompetensutveckling så att de kan känna sig säkrare i detta arbete 

som är så viktigt. För att lärarna ska kunna individanpassa undervisningen har flera 

av informanterna i studien talat för att mer anpassat material krävs. Om litteratur 

finns där till exempel kopplingar till elevernas tidigare bakgrund görs bidrar det till 

en utveckling av elevernas andraspråk. Om man kopplar kunskapsinnehållet till 

elevernas liv kan det även främja deras engagemang och skapa en djupare nivå av 

tänkande (Allen, 2016).  Vi uppmärksammade att rektorn och lärarna hade en viss 

delad syn på mottagandet av nyanlända elever och förberedelseklasser. 

Skolinspektionen beskriver att granskningen från 2009 visade att rektorerna inte är 

tillräckligt involverade vid mottagandet av nyanlända elever och att detta var något 

som behövde utvecklas (Skolinspektionen, 2017). Bara för att lärarna och rektorerna 

har delade uppfattningar om detta behöver det inte betyda att rektorerna är mindre 

involverade, men det visar att rektorerna ser på mottagandet på ett annorlunda sätt 

än vad vissa lärare gör och att det kan behövas mer samtal om detta mellan skolans 

personal. 
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På två av de tre skolor vi gjort våra intervjuer på arbetar man med genrepedagogik, 

en metod som anses vara språkutvecklande. Genrepedagogiken har som syfte att ge 

lärare redskap för att kunna lära elever hur man skapar och förstår texter i olika 

ämnen, den kan beskrivas som en språkligt baserad modell (Hedeboe & Polias, 

2008). Modellen har visat sig ge bra resultat, mycket på grund av att den är så tydlig 

och strukturerad (Kuyumcu, 2013). Alla de informanter vi intervjuat som arbetat 

efter denna metod anser att den fungerar bra och att den verkar ge bra resultat. Den 

lärare som intervjuades som arbetar mest med genrepedagogiken medger även att 

det är väldigt tidskrävande, men att hon tycker att det är värt det på grund av de 

förbättringar hon kan se på elevernas texter. Vi kan känna att det här verkar vara en 

väldigt bra och språkutvecklande metod, men som ny lärare kanske man inte riktigt 

kommer ha den tid som krävs för att denna metod ska fungera bra. Men har man 

däremot arbetat som lärare ett tag så anser vi att detta definitivt är en metod att lägga 

lite extra tid på då den verkar ge bra resultat. Det flera av informanterna pratade om 

när det gäller språkutvecklande arbetssätt var att arbeta mycket med bilder. För att 

förenkla arbetet med nyanlända elever finns till exempel bildstöd. Genom att arbeta 

med bilder tillsammans med eleverna kan alla mötas oavsett språk eller kultur 

(Fagerlund & Moqvist, 2010). Detta är även något som vi kunde tänka oss redan 

innan denna studie att det fungerar bra, för är det så att en elev inte kan språket så 

bra kan det förenkla väldigt mycket om man får se bilder som är kopplade till orden.  

Att lära sig i samspel med andra människor, till exempel genom lek är något som 

flera av informanterna framhäver som positivt. Detta är även något som det 

sociokulturella perspektivet främjar. Man menar att man lär sig att kommunicera 

med andra och förstå olika situationer (Säljö, 2000). Även vi kan hålla med om detta. 

För att lära sig ett nytt språk krävs det att man kommunicerar med människor och att 

man lägger ned mycket tid på det. Det är i samspel med andra människor som man 

lär sig språket bäst (Ellneby, 1998). Det kan däremot vara svårt att komma in i en 

grupp om man inte kan något språk alls, speciellt om gruppen inte är särskilt 

välkomnande. Detta är något vi har sett exempel på under våra VFU-perioder. När en 

elev ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att han eller hon får möjlighet till att 

utforska språket genom till exempel leken (Ellneby, 1998). Om det ska fungera bra 

gäller det nog att man som lärare är med och styr leksituationer ganska mycket, att 

man till exempel är med vid fördelning av lag med mera. Man får hela tiden jobba för 
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att gruppen ska acceptera alla personer, även om någon är lite svårare att 

kommunicera med. Återigen anser vi att en förberedelseklass skulle vara en bra hjälp 

på traven, har man lite grundspråk med sig från förberedelseklassen blir det sedan 

mycket lättare att ta sig in i den vanliga klassen.  

 

Vi anser att med hjälp av våra frågeställningar fick vi fram ett värdefullt resultat. 

Resultatet är något som visar exempel på hur man kan arbeta med 

andraspråksinlärning för nyanlända elever inom läraryrket och är värdefullt i vår 

yrkesroll. Det vi kommit fram till speglar till ganska hög grad hur vi redan innan 

studien trodde att resultatet skulle bli. I och med att vi har varit ute på flera VFU-

perioder har vi sett hur arbetet med de nyanlända eleverna faktiskt ser ut. Redan 

innan studien visste vi att vissa lärare kände sig handfallna och otillräckliga, och efter 

denna studie har vi nu fått en djupare förståelse för och kunskap kring detta. Vi visste 

innan studien att man lagt ned förberedelseklasserna på grund av resursbrist, det var 

däremot intressant att höra att en av rektorerna tryckte mycket på att det var på 

grund av att man ansåg att det var ett exkluderande arbetssätt. Antingen sa denna 

rektor så för att hon verkligen anser att det är så eller så kan det även ha varit för att 

skydda sig själv och skolan lite, och att man inte har tillräckliga resurser för att ge de 

nyanlända eleverna en bra utbildning.  

 

Det finns mycket som kan utvecklas inom arbetet med andraspråksinlärning för 

nyanlända elever. Men ser man till hur arbetet har sett ut tidigare när svenska som 

andraspråk inte ens fanns som ett ämne (Tingbjörn, 2004), kan man se att 

utvecklingen faktiskt har gått framåt.  

 

5.1.1 Tolkning av resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Här tolkas resultatet kopplat till det sociokulturella perspektivet som denna studie 

har sin utgångspunkt i. Enligt det sociokulturella perspektivet hänger 

språkutvecklingen och lärandet ihop och vi lär oss genom att vara språkligt aktiva i 

olika sociala situationer (Säljö, 2000). Språkutveckling hos barn är viktigt för både 

den sociala och psykiska utvecklingen, men också för barnets tankeutveckling 

(Vygotskij, 2001). Flera av informanterna nämner betydelsen av leken och det sociala 

samspelet för utvecklingen av språket. De menar att det till exempel är genom leken 

som den största delen av språkutvecklingen sker då eleverna ständigt samspelar och 
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hela tiden tar ny lärdom av varandra. De förklarade att det är bra att de nyanlända 

eleverna är med på fritids efter skolan eftersom de då deltar i lek tillsammans med 

andra elever vilket bidrar till språkutveckling. En informant i denna studie anser att 

det går snabbare att lära sig det svenska språket om de nyanlända eleverna får leka 

och umgås med andra elever. En lärare berättade att hon tydligt kunde se hur de 

nyanlända elevernas språk utvecklades på fritids genom leken. Denna lärare 

framförde även att hon lade ned mycket tid på att vara ute och leka med barnen, på så 

sätt är hon närvarande och kan vara med och styra upp och blanda klasskamraterna. 

Roger Säljö som har varit med och utvecklat den sociokulturella teorin i Sverige 

menar att allt lärande är en social process och att vi lär oss genom att samspela, 

kommunicera och förstå olika situationer som uppstår, till exempel genom leken 

(Säljö, 2000).  

En annan del som vi fått fram genom studien är att två av tre utav de undersökta 

skolorna arbetar med genrepedagogik. Genom genrepedagogiken arbetar man med 

olika typer av texter på olika sätt, det handlar mycket om att skriva och producera 

texter. En informant beskrev att i hennes klass skriver de gemensamma texter innan 

de får producera sina egna. De sitter då och diskuterar och skapar egna texter 

tillsammans för att kunna jämföra och dela med sig av sina idéer och tankar. 

Genrepedagogiken grundar sig teoretiskt i det sociokulturella perspektivet på lärande 

av Vygotskij (Skolverket, 2012). Van Lier (1996) framför att lärandet sker i möten 

med andra individer i ett socialt samspel. Man lär sig och utvecklas nära sin 

omgivning. Han menar därför att det är viktigt att till exempel samtala med andra 

individer för att utveckla språket (van Lier, 1996). Säljö (2000) hävdar att språket 

används som ett verktyg för allt lärande, vilket också är den centrala utgångspunkten 

för det sociokulturella perspektivet.  

För att vi ska kunna förstå världen runt omkring oss behöver vi kunna använda oss av 

språket (Säljö, 2000). En elev i studien berättade att hans klassrumssituation har 

blivit bättre när en annan elev med samma modersmål som honom tillkommit till 

klassen. Denna nya elev har en bättre kunskap i svenska och kan hjälpa honom med 

språket eller om det är något som eleven med sämre svenska inte förstod. Eleven 

menade att den nya eleven är ett stöd för honom i klassrummet för att utveckla 

språket. 
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5.2 Metoddiskussion 

Intervjuer valdes som metod för att man skulle få fram hur personal arbetar med 

andraspråksinlärning för nyanlända elever, om det finns några metoder eller 

arbetssätt som personalen ansåg fungera bra och hur eleverna ser på sin situation i 

klassrummet samt sin andraspråksinlärning. Vid en intervju är målet att få fram 

information om exempelvis hur den intervjuade själv beter sig och vilka attityder, 

normer, värderingar och åsikter den personen har (Bryman, 2011). När man ska göra 

intervjuer finns det flera olika sorters intervjuer att välja på, dessa intervjuformer är 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). I 

denna studie valdes semistrukturerade intervjuer, då vi anser att dessa intervjuer blir 

mer öppna. När man gör semistrukturerade intervjuer kan de som intervjuar vara lite 

anpassningsbara och välja fritt i vilken följd frågorna ställs och har stor frihet att 

utforma svaren på eget sätt (Bryman, 2011). I denna studie ansågs det viktigt att 

informanterna fick svara fritt och öppet vid intervjufrågorna eftersom det ger djupa 

och personliga uttalanden. När man använder denna typ av intervjuer kan man alltså 

anpassa intervjun efter situation och person så att till exempel följden på frågorna 

passar in bra. För oss var det viktigt att kunna ställa följdfrågor till våra informanter, 

detta för att man då kan få tydliga förklaringar och mer djupgående svar. Vid en 

semistrukturerad intervju är processen flexibel och intervjupersonen får möjlighet till 

att tolka frågorna efter det som personen tycker är viktigt vid sina uttalanden 

(Bryman, 2011). Denna studie har en låg grad av strukturering vilket innebär att 

personen som intervjuas får tillräckligt med utrymme till att svara djupgående på 

frågorna med egna ord. Svaren blir med orsak av detta fylliga och tydliga. Om studien 

istället skulle haft en hög grad av standardisering skulle det inte funnits mycket 

utrymme för informanterna att formulera sina svar på, eftersom att frågorna då inte 

är lika öppna som vid intervjuer med låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 

2011). 

 

Intervjufrågor delades in under olika rubriker, dessa rubriker var ”allmänna” (dessa 

ställdes till både klasslärare och rektorer), ”rektor”, ”klasslärare” och ”elev”. Orsaken 

till att vi valde att dela upp frågorna var att vi ville anpassa frågorna efter personen 

som intervjuades. Orsaken till att olika frågor ställdes till olika personer var för att 

rektorn har en annan kunskap och ett annat uppdrag än vad klasslärarna har. 
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Klassläraren har till exempel mer inblick i själva arbetet i klassrummet medan det är 

rektorn som styr över arbetet. Elevfrågorna anpassades efter elevernas nivå genom 

att enkla frågor som handlade om hur eleverna själva kände och tyckte om deras 

situation i skolan ställdes. Även frågor om vad de ansåg skulle kunna förbättras för 

deras egen andraspråksinlärning ställdes. Frågornas fokus låg på att få fram 

elevernas egna tankar och åsikter om deras situation i skolan. Frågorna här är även 

grundade i studiens forskningsfrågor. Vissa frågor svarades på redan i svaret på 

andra frågor och dessa kunde därför plockas bort under intervjuns gång. Vi kände att 

vi fick tillräckliga svar på våra frågor men valde ändå att ställa vissa följdfrågor för att 

förtydliga och fördjupa svaren. Frågorna som ställdes under intervjuerna gav ett 

ganska stort resultat, men vi kände ändå att det var bra eftersom att vi då inte 

missade något. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant, och detta 

gjordes då vi ville ha personliga svar och. Vi ville heller inte att informanterna skulle 

påverkas av någon annans tankar och svar. Vid elevintervjuerna var däremot en tolk 

närvarande, tolken var en studiehandledare på elevens modersmål.  

 

Under alla intervjuer användes ljudupptagning, detta för att det skulle förenkla för 

oss när resultatet sedan skulle bearbetas. Om vi till exempel istället hade valt att 

anteckna alla svar hade det varit svårt att få med allting, det kan även vara så att man 

har svårt att koncentrera sig på informanternas svar om man samtidigt ska 

koncentrera sig på att skriva ner allting (Bryman, 2011). Att använda sig av 

ljudupptagning innebär också att man kan gå tillbaka och lyssna en gång till på till 

exempel tonlägen med mera om det är något man anser är otydligt. All 

ljudupptagning transkriberades sedan, detta har gjort att vi kunnat se hela vårt 

material i detalj. I och med transkriberingen kunde resultatet sedan tolkas och vi 

plockade då ut de viktiga delarna. När resultatet sedan tolkades användes olika 

kategorier och nyckelord. Detta gjorde att det blev tydligare för oss att sortera upp 

resultatet från intervjuerna under olika rubriker. Man kunde via nyckelorden sortera 

upp de likheter som fanns i svaren och lägga dessa under samma rubrik.  

 

Under studiens gång övervägdes observationer som insamlingsmetod, men detta 

valdes tillslut bort. Vid observationer är det svårt att få svar på olika frågeställningar 

då man ofta behöver fråga informanterna om deras egna tankar och åsikter. Ibland 

räcker det inte med att delta i en situation för att få svar på frågeställningarna, utan 
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då kan det krävas att samtala med personen i fråga (Bryman, 2011). Eftersom 

frågeställningarna är grundade på personalens och elevernas egna tankar kring 

ämnena ansåg vi att intervjuer var ett bra sätt då vi fick möjlighet till att samtala med 

informanterna. Vid observationer kan även närvaron av observatörer ge upphov till 

reaktiva effekter hos den person som blir observerad. Personen kan börja bete sig 

onaturligt på grund av vetskapen av att han eller hon blir observerad. Vi ansåg att 

intervjuer istället skulle vara ett naturligare sätt för informanterna att känna sig 

bekväma i då de inte känner sig iakttagna på samma sätt (Bryman, 2011). 

 

Intervjuer kan ibland innebära att informanter säger att de arbetar på ett visst sätt 

men att det i verkligheten inte riktigt stämmer. Däremot tror vi att de lärare och de 

elever vi intervjuade berättade om hur det faktiskt fungerar i praktiken. Detta tror vi 

för att informanterna inte verkade försköna arbetet utan de berättade istället om flera 

utvecklingsbehov. En av rektorerna verkade dock vilja försköna arbetet med 

andraspråksinlärning för nyanlända elever på skolan. Hon berättade att man tagit 

bort förberedelseklassen på grund av att man inte ville att de nyanlända eleverna 

skulle känna sig exkluderade, samtidigt som en lärare vi intervjuade som arbetar på 

samma skola berättade att orsaken var resursbrist. Hade vi gjort både intervjuer och 

observationer under denna studie hade resultatet blivit ännu mer tillförlitligt i och 

med att man då även får se hur det fungerar i verkligheten. När vi funderade fram och 

tillbaka valde vi mellan observationer och elevintervjuer, eftersom vi kände att vi inte 

skulle ha tid för att göra både och. Intervjuer med personal på skolorna visste vi 

redan att vi ville göra eftersom det ger en ganska tydlig bild av hur man arbetar. På 

grund av att vi ville ha ett elevperspektiv på studien valde vi tillslut att genomföra 

elevintervjuer istället för observationer. Hade tiden funnits hade vi valt att göra både 

och. Men eftersom att vi anser att våra informanter svarade sanningsenligt på våra 

frågor och inte förskönade svaren anser vi att vi ändå klarar oss på intervjuer.  

 

5.3 Slutsats 

Slutsatsen från denna studie är att lärarna behöver få mer kompetensutveckling och 

utbildning i hur man kan arbeta med nyanlända elever. Det behöver även finnas mer 

resurser och stöd för de nyanlända eleverna i form av till exempel studiehandledning 

på modersmålet. Man behöver också ha mer anpassade läromedel för nyanlända 
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elever. Alla dessa saker handlar ju om ekonomi och resurserna inom skolan, och som 

rektor kan man välja hur man väljer att fördela pengarna på skolan, och därför 

behöver rektorerna kanske prioritera de nyanlända eleverna mer än vad man faktiskt 

gör i nuläget.  

För att främja andraspråksinlärningen för de nyanlända eleverna bör det finnas 

förberedelseklasser runt om på skolorna, där eleverna kan bygga upp ett grundspråk 

innan de kommer ut i vanliga klasser. Finns det däremot inte möjlighet till en 

förberedelseklass behöver de nyanlända eleverna ha studiehandledning på sitt eget 

modersmål så gott som hela tiden.  

 

Som lärare kan man använda sig av genrepedagogiken som språkutvecklande metod. 

Denna metod fungerar enligt både forskning och informanterna bra, och är tydlig och 

strukturerad för både lärare och elever. Detta är en metod som verkar fungera bra 

både för svenska och för nyanlända elever och som man som lärare kan ha mycket 

hjälp av.  

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Efter denna studie där vi fått mycket kunskap om bland annat förberedelseklasser 

känner vi att det hade varit intressant att forska vidare om huruvida 

förberedelseklassen antingen hjälper eller stjälper de nyanlända eleverna. Vi anser att 

det hade varit intressant att intervjua fler elever som gått eller går i 

förberedelseklassen för att höra om dessa elever anser att förberedelseklassen endast 

är något positivt eller om de faktiskt anser att de blir exkluderade från de andra 

eleverna på skolan. Det hade även varit intressant att observera lektioner i en 

förberedelseklass för att se hur man arbetar med andraspråksinlärning i dessa 

klasser. Arbetet med nyanlända elever är aktuellt och vi anser att det skulle behövas 

mycket mer forskning överlag inom detta område.  

 

5.5 Undersökningens betydelse för läraryrket 

Den svenska skolan är idag inte enspråkig, utan det finns en mångkultur med många 

nyanlända elever. Detta är ett aktuellt ämne som skolan behöver ha en god beredskap 

inför. Numera placeras de nyanlända eleverna ut i vanliga klasser på många skolor, 
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vilket betyder att klasslärarna får ha störst ansvar för dessa nya elever. Som lärare 

krävs det att man har full beredskap inför att ta emot nyanlända elever, trots att man 

kanske inte har tillräcklig kunskap om det. I denna undersökning har det 

framkommit att flera lärare känner att de inte har den kunskapen som krävs av dem. 

Det är bra att som lärare vara förberedd på att veta hur man kan ta emot nyanlända 

elever samt hur man kan arbeta med deras andraspråksinlärning på bästa sätt. Denna 

studie har beskrivit flera olika språkutvecklande arbetssätt, och det har exempelvis 

framkommit att genrepedagogik som metod fungerar språkutvecklande för 

nyanlända elever, vilket vi inte hade speciellt mycket kunskap om innan. Därför anser 

vi att denna studie är relevant och pedagogiskt betydelsefull för läraryrket. 
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 

 
Allmänna  

Hur arbetar ni på skolan med andraspråksinlärning för nyanlända elever? 

Vilket arbetssätt/metoder tycker du fungerar bra?  

Finns det några specifika metoder som fungerar bra för de flesta eleverna? 

Är det något du anser saknas i språkutvecklingen för nyanlända elever? 

Skulle du vilja arbeta på ett annorlunda sätt med nyanlända elever? 

 

Klasslärare 

Hur fungerar språkutveckling för nyanlända elever i din klass? 

Har du någon studiehandledare på modersmål i din klass och hur fungerar det? 

Känner du att din/dina nyanlända elever får tillräckligt med stöd i din undervisning? 

Känner du att du som lärare får tillräckligt med stöd för att kunna ge dina nyanlända 

elever rätt undervisning? 

Vad skulle kunna ändras/bli bättre i klassrummet för eleven? 

Vad skulle kunna ändras/bli bättre för dig som lärare när du arbetar med nyanlända 

elever? 

 

Elev 

Hur trivs du i skolan? 

Vad tycker du om att ha svenska i skolan? 

Är det svårt/enkelt i skolan? 

Har du lärt dig mycket svenska i skolan? 

På vilket sätt tycker du att du lär dig svenska bäst på? 

Är det något ämne du tycker om mer? Varför? 

Är det något ämne du tycker mindre om? Varför? 

Hur tycker du undervisningen är i klassrummet utan/med språkstöd? 


