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Sammanfattning 

I denna studie har vi undersökt vilka olika undervisningsmetoder/personliga egenskaper 

pedagogerna använder sig av för att skapa förutsättningar för nyanlända elevers 

språkutveckling i en förberedelseskola. Vi har även undersökt vilken pedagogisk 

funktion studiehandledarna har i förberedelseklasserna. 

 

För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod i form av 

fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar i förberedelseklasser på en skola i 

Stockholm.  

 

I studien har vi kommit fram till att pedagogernas kompetens inom svenska som 

andraspråk och läs och skrivinlärning är av stor betydelse för elevernas språkutveckling 

i målspråket. Resultatet visar även att pedagogerna använder sig av flera metoder 

samtidigt i klassrummen beroende på varje enskild elevs kunskaper och bakgrund. Vi 

har observerat att studiehandledarna har en viktig roll för elevernas språkutveckling i 

målspråket. Studiehandledarnas språkliga kunskaper både i elevernas modersmål och i 

målspråket (svenska) gör att de fungerar som en länk mellan klassläraren och eleverna. 
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1. Inledning 

Vi har under vår utbildning inom språk och språkutveckling intresserat oss för de 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för flyktingar och invandrares läs och 

skrivinlärning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning i en förberedelseskola årskurs 

1-9, har vi mött elever från olika kulturer som pga. att de har ett annat modersmål är i 

behov av läs och skrivinlärning i svenska för nybörjare. Elever vi har mött kommer från 

alla delar av världen, flera med goda skolerfarenheter och många med ringa erfarenheter 

från skolsystemet i sina hemländer. Eftersom det är samhället som sätter normen för 

vilka läs och skrivkrav som gäller för att aktivt kunna delta i vår demokrati hamnar de 

elever med ringa skolerfarenheter i en utsatt situation i vårt svenska skolsystem. De 

elever som inte haft förmånen att studera i sitt hemland tacklas med många olika 

problem på deras väg till att bli en läs och skrivkunnig elev. Vissa av dessa elever ses 

nästan som analfabeter i vårt samhälle där läs och skrivkraven är höga. Antalet 

människor som inser att deras läs och skrivförmåga inte räcker för vardagsbruk ökar, 

vilket i sin tur leder till att de inte aktivt kan delta i vår demokrati (Myrberg, 2003). 

Vårt intresse med den här studien ligger i att fördjupa våra kunskaper i den intensiva 

språkutveckling som sker i förberedelseskolan. Elever ska under kort och intensiv tid 

tillägna sig stora mängder kunskap för att kunna slussas vidare till en svensk klass. 

Dessa elever har samma mål att uppnå i den svenska klassen som de svenskfödda 

eleverna har.  Ett av målen att uppnå i grundskolan är att behärska det svenska språket 

och att läsa aktivt samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo 94).  

Under den tid som uppsatsarbetet pågår väljer vi samt läser individuellt och tillsammans 

litteratur som berör uppsatsämnet. Vi sammanställer gemensamt fokusgruppsfrågorna 

som vi använder oss av och vid intervjutillfällena deltar vi båda två. Sammanställningen 

av resultat samt analys tar vi fram tillsammans. Vi ansvarar gemensamt för uppsatsens 

innehåll. 
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2. Bakgrund 

2.1 Assimilation ställd mot integration 

Språklig och kulturell mångfald karaktäriserar samhällen. I början av 60-talet ökade 

rörligheten hos människan markant. Denna rörlighet gav tvärkulturell kontakt mellan 

länder i större utsträckning än tidigare. Av ekonomiska skäl välkomnade Europa 

arbetskraft som kom från länder som ödelagts av krig och svält. Det bidrog till att 

mångfalden ökade inom samhällena. Det var relativt enkelt för flyktingar och 

invandrare att få ett arbete och finna en plats i det nya europeiska samhället (Cummins, 

1981). Arbetarna kunde utföra sitt arbete utan att vara beroende av skriftspråket. I 

mitten av 60-talet startade en process som resulterade i en reglering av 

arbetskraftsinvandring och från 1967 krävdes arbetstillstånd. Parallellt med detta 

började en debatt angående behov av en ”invandrarpolitik” som skulle röra åtgärder 

gällande social välfärd, boende och levnadsstandard samt undervisning av svenska för 

immigranter. Debatten gällde frågor som rörde assimilation ställd mot integration allt 

för att undvika en ny underklass. 1969 skapades Invandrarverket som en ny myndighet 

med ansvar för det som kallades invandrarpolitik. Några år senare vid mitten av 1970-

talet hade arbetskraftsinvandringen minskat till följd av regleringen. Alltsedan dess har 

invandringen karaktäriserats av flyktinginvandring. 

Läs och skrivkraven för dagens flyktingar och invandrare är mycket hög. Vårt 

högteknologiska samhälle kräver att alla medarbetare har goda läs och skrivkunskaper 

(Säljö, 2000). Hur flyktingar och invandrare tillgodogör sig det svenska språket beror på 

många olika faktorer och en av dem kan vara att undervisningen ute i skolorna ofta 

handhas av lärare som inte har någon utbildning alls i ämnet (Skolverket, 2001). I 

referensmaterialet, Att undervisa elever med svenska som andraspråk skrivs bl.a. 

följande:  

Det påpekas ofta, särskilt av politiker och pedagoger, men också av 

samhällsdebattörer med annan bakgrund, att en god behärskning av det 

svenska språket är en förutsättning för att individen fritt ska kunna spela 

en aktiv roll i samhällslivet (Skolverket, 2001, s.8)  
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Interaktionen mellan lärare och elev ses som den mest avgörande faktorn för huruvida 

eleven ska lyckas i skolan eller inte (Cummins, 2000). För en andraspråksinlärare tar det 

ungefär två år att uppnå grundläggande kommunikationsfärdigheter i vardagliga samtal. 

Det primära syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna skall 

uppnå en funktionell behärskning av språket som är i nivå med den som elever med 

svenska som modersmål har. Ytterst är syftet med ämnet svenska som andraspråk (Se 

bilaga 3) att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 

förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som 

elever med svenska som modersmål (Skolverket, 2006/07).    

2.2 Resurser för nyanlända elever 

2.2.1 Förberedelseklasser  

Förberedelseklasserna är avsedda för elever som nyligen kommit till Sverige och som 

därför inte behärskar svenska i den utsträckningen att de kan följa undervisningen i en 

vanlig klass. Nya elever kommer till förberedelseklasserna under hela läsåret. Lärarna i 

svenska som andraspråk måste individualisera undervisningen i sin grupp för att möta 

dessa nyanlända elevers behov och samtidigt låta andra elever som redan lärt sig en del 

svenska få gå vidare i sin egen utvecklingstakt. I förberedelseklasserna får eleverna lära 

sig hur den svenska skolan och det svenska samhället fungerar, om regler och normer. 

De blir undervisade i svenska och studieteknik samt får också undervisning i olika 

skolämnen. Förberedelseklasserna skall ge eleverna en trygghet som gör övergången till 

svenska skolan och samhället smidigare, både för eleverna och mottagande skola. Målet 

är att förbereda eleverna för undervisning i vanlig svensk klass.  

2.2.2 Förberedelseklasslärare/modersmålslärare och 

studiehandledare 

Läraren i förberedelseklassen är den pedagog som arbetar med nyanlända elever. I en 

förberedelseklass kan det finnas nyanlända flyktingbarn som upplevt sorger, 

separationer och förluster och som har traumatiska upplevelser bakom sig. Därför måste 

läraren aktivt arbeta för att skapa en trygg miljö i klassen. Detta medför att läraren i 

förberedelseklassen måste, förutom att vara en god pedagog, samtidigt ta hand om 

elevernas enskilda behov (Rodell, 1995). För att stärka elevens modersmål fyller 

modersmålsläraren en viktig funktion. Förutom att modersmålslärarna undervisar 
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eleverna i deras modersmål har de studiehandledning en timme i veckan med varje elev. 

Studiehandledaren fungerar som en språklig länk mellan läraren och eleverna t.ex. när 

läraren inte kan förklara vissa ord och begrepp till sina elever träder studiehandledaren 

in med sina språkliga kunskaper och översätter (Ladberg, 1996).  

 

 2.2.3 Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk är ett ämne som ges till de elever som inte har svenska som 

modersmål. Med modersmål avses det språk som vi talar i respektive hem. Ämnet 

svenska som andraspråk ger eleverna möjlighet att få stöd och förklaringar på hur ord, 

grammatik, läsning och uppbyggnaden av det svenska språket fungerar (Skolverket, 

2006/2007).  

 

2.2.4 Mätinstrument i svenska som andraspråk inför utslussning 

I den skola som utgör grunden för vår studie har rektorn tillsammans med pedagogerna 

utarbetat ett mätinstrument för att göra en adekvat bedömning av elevernas kunskaper i 

svenska som andraspråk. Mätinstrumentet, som är utformat för den specifika skolan 

som utgör grunden för vår studie, innefattar förberedelseklassernas uppnåendemål, 

exempel på arbetsuppgifter och strävansmål. Strävansmål är målet eleverna skall sträva 

efter att uppnå genom att arbeta med arbetsuppgifterna som föreslås. Uppnåendemål är 

det minimikrav som ställs på varje enskild elev innan de slussas ut till en svensk klass. 

Med mätinstrumentet som hjälpmedel ökar säkerhetsställandet av elevens kunskaper i 

svenska. I bilaga 1 listas målen och arbetsuppgifterna endast gällande den aktuella 

förberedelseskolan. 

2.2.5 Förberedelseskolans arbetsplan 

För att uppnå målen i förberedelseklasserna som utgör grunden för vår studie har rektor 

tillsammans med pedagogerna utformat en arbetsplan som sträcker sig mellan 

årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. I bilaga 2 listas arbetsplanerna upp efter kategorierna 

tala/lyssna, läsa och skriva. 
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3. Tidigare undersökningar 

I det här kapitlet gör vi en redogörelse för vilka undervisningsmetoder som lärare 

i USA anser vara mest effektiva vid undervisning i en mångkulturell klass. Vi 

förklarar Pienemanns processbarhetsteori samt vilken skillnad i tid som informell- 

kontra formellinlärning ger. Vi poängterar vikten av det personliga samspelet 

lärare och elev emellan i stycket Nyckeln till lärandet i mångfaldens klassrum. 

Avslutningsvis upplyser vi om ordförrådets struktur och omfång, brister i modersmål 

orsak till språksvårigheter i målspråket samt cooperative learning. 

 

3.1 Lärtekniker 

Allison & Rehm (2007) har gjort en undersökning som handlar om vilka 

undervisningsmetoder som lärare i mellanstadieklasser anser vara mest effektiva vid 

undervisning i en mångkulturell klass. Undersökningen gjordes i mellanstadieklasser i 

USA där 50 % av eleverna i undersökningsklasserna kom från andra kulturer och bestod 

av olika etniska grupper. 

Genom en enkätundersökning fick 16 mellanstadielärare rangordna de mest effektiva 

undervisningsmetoderna. Fyra metoder klassades som mest effektiva var visuella 

hjälpmedel, peer tutoring, cooperative learning och alternative modes os assesment. Den 

första metoden är användning av visuella hjälpmedel t.ex. bilder och konkret material. 

Den andra är att lära genom sina kamrater peer tutoring, som innebär att elever som 

talar olika språk får hjälpa varandra vilket gör att de förutom att hjälpa andra även övar 

själv på målspråket. Den tredje är cooperative learning, som innebär att eleverna lär sig 

tillsammans. Här sker lärandet genom samarbete, oberoende av kultur och språk kan de 

lösa problem och samarbeta i grupp. Den fjärde och sista undervisningsmetoden 

handlade om alternative modes os assesment. Denna undervisningsmetod gick ut på att 

öka individernas individuella förståelse för deras egna faktiska kunskaper och inte låta 

den traditionella undervisningen med papper och penna hindra dem. Dessa elever tilläts 

t.ex. bedömas utifrån andra mer praktiska alternativ så som demonstrera uppgifter 

redovisa med bilder, muntigt osv. (Allison & Rehm, 2007). 
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3.2 Pienemanns processbarhetsteori 
 

Processbarhetsteorin behandlar hur grammatiska strukturer utvecklas hos en 

andraspråksinlärare. En grundtes är att det behövs automatiserade grammatiska 

tillvägagångssätt för att kunna använda språket i informativa situationer. För att kunna 

samtala, leta efter ord och fraser i det mentala lexikonet, behöver talaren ha möjlighet 

att utnyttja färdiga rutiner. Trots att andraspråksinläraren redan har automatiserade 

rutiner måste han/hon bygga upp ett nytt system för andraspråket. Under inlärningsperioden 

växer grammatiken fram i en rangordning som bygger på hur svåra enskilda 

strukturerna är att processa. I början klarar bara inläraren av att processa de lägsta 

grammatiska nivåerna. Efter hand utvecklas systemet tills alla nivåer finns 

automatiserade. Det första som sker vid inlärning av andraspråket är att inläraren bygger 

upp ett nytt ordförråd. Sedan ordnas orden upp i ordklasser. Därefter kan man bygga 

ihop orden till fraser och satser (Pienemann 1998).  

Enligt processbarhetsteorin växer svenska som andraspråk fram enligt följande. 

 

Nivå 1  

Inläraren urskiljer och memorerar betydelsen hos nya ord. Från början är orden helt 

oböjda. På detta stadium kan helfraser förekomma. Vanliga helfraser på svenska är ”jag 

vet inte”, ” vad är klockan”(Pienemann 1998).  

 

Nivå 2  

Här klarar inläraren av att processa olika ordklasser och att använda tempussuffix och 

numerussuffix på substantiv. Exempelvis spela och spelade, vän och vänner (Pienemann 

1998). 
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Nivå 3  

Här kan inläraren se att ord och fraser hör ihop och att det kan utryckas i 

kongruensmorfologi. Exempelvis att binda ihop enheterna i en nominalfras, ett gammalt 

tåg och en liten pojke (Pienemann 1998). 

 

Nivå 4  

I denna nivå ersätts den semantiska ordningsföljden som inläraren har haft tidigare i 

huvudsatser till en syntaktisk ordning. Svensk syntax har en regel om att det finita 

verbet ska stå på andra plats och en inlärare kan på detta stadium processa och 

producera omvänd ordföljd om en annan satsdel än subjektet står först i satsen. 

Exempelvis ”jag kom försent i morse”, ”i morse kom jag försent”. Nästa steg i 

utvecklingen skapar möjlighet att processa bisatser och då låter inläraren 

inversionsregeln (ordföljdsregel) enbart gälla i huvudsatser (Pienemann 1998).  

 

Nivå 5  

Bygger vidare på nivå 4. Först när huvudsatsordföljd är processbart går det att göra 

skillnad mellan huvudsats och bisats. Exempelvis ”nu är det dom som vi måste ta” på 

nivå 4 sa inläraren ”nu är det dom som måste vi ta” (Pienemann 1998). 
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I tabell 1 sammanfattas de olika nivåerna med exempel från varje nivå.  

 

Tabell 1. Hierarki för processbarhet av svenska grammatiska strukturer 

                (Efter Pienemann & Håkansson 1999) 

 
Process- Grammatisk  Exempel på strukturer 

Barhet information  från varje stadium 

 
* Nivå 5 mellan  Jag vet inte vad det heter 

 huvudsats  Jag fick pojken som inte kan klättra  

 och  Nu är det dom vi måste ta 

 bisats 

 

* Nivå 4 mellan  Vad heter det? 

 nominalfras  Sen kom flickan 

 och  De är lycklig-a 

 verbfras 

 

 (men inte  Nu är det dom som måste vi ta 

 mellan satser  Jag fick brevet och läste jag vad skrev du 

   Flickan hitta ett hus som är inte så bra)  

 

* Nivå 3 mellan  Hon tog tre stycken stor-a bricka-ar 

 ord inom  Varje veckan jag har köpt tidningar 

 en fras 

 

 (men inte 

 mellan fraser  Vad det heter? 

   Dom blev kär i varandra)  

 

 

* Nivå 2  ingen: bara  Han fyll-ade sockerkoppen 

 Lexikal  Jag har en kompis 

 Morfologi  Min kompis-ar 

 

 

* Nivå 1  ingen  Ja 

   Jag heter X 

   Vad heter det? 

   En boken – boken
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3.3 Skillnader mellan formell och informell 
inlärning 

Alla människor som ska lära sig ett nytt språk går igenom samma inlärningsstadier 

oavsett om de får undervisning i målspråket eller inte, visar en studie gjord av 

Håkansson (1998). Syftet med studien var att undersöka om formella inlärare lär sig 

grammatik i samma ordning som informella inlärare. Denna undersökning var upplagd 

som en tvärsnittsstudie där språklig produktion samlas vid ett tillfälle. Vid analysen 

fastställdes hur långt inlärarna hade kommit också om alla mellanliggande stadier 

relateras. Hypotesen utgjordes utifrån Processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson 

1999) var att de stadier som prediceras skulle följa alla inlärare, oavsett om de har fått 

undervisning eller inte. 

 

I undersökningen ingick fyra informella och fyra formella inlärare som alla muntligt 

återberättade en film som de sett. De formella inlärarna hade vistats i Sverige mellan 3-

6 månader. Under tiden gick de en kurs i svenska som andraspråk för utländska 

studenter, de hade gått den kursen i ca 3 månader när studien gjordes. De informella 

inlärarna hade vistats i Sverige i ca 3-4 år utan att deltagit i någon kurs i svenska som 

andraspråk.  I en implikationsmodell visades hur Håkansson hade delat in talet 

(talutvecklingen) i fyra olika nivåer där nivå två var enklast och nivå fem svårast. På 

nivå två ingick lexikala morfen och på nivå fem skulle inlärarna klara av att tala med 

bisatser i rätt ordföljd. 

 

Resultatet visar att det råder samma implikationella förhållanden mellan strukturerna för 

de informella och de formella inlärarna. Alla inlärare går alltså samma väg, ingen 

kommer till nivå fem utan att först klara av nivå ett, två, tre och fyra o s v. Det som 

visade sig vara en viktig skillnad var den tidpunkt när inlärarna nått stadium 4-5. För de 

informella inlärarna tog det ca 3 ½ år att komma upp i nivå fem medan för de formella 

inlärarna endast tog mellan 3-6 månader att nå samma nivå. Resultatet visar att 

undervisning inte kan förändra ordningsföljden mellan utvecklingsstadier, men däremot 

öka hastigheten i inlärningen. Den ökade inlärningshastigheten anses bero på att läraren 

pekar ut olika grammatiska strukturer i målspråket och då behöver inte inlärarna vänta 

tills de hört tillräckligt många exempel i det omgivande språket för att själva bilda sig 

en uppfattning. 
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3.4 Nyckeln till lärandet i mångfaldens 
klassrum 

Axelsson & Norbacka Landsberg (1998) skriver att genom att pedagogerna osynliggör 

elevernas ursprung så försvårar de deras möjligheter att lyckas i skolan. Lärandet 

bygger på en ömsesidig relation, pedagog och elev emellan vilket innebär att om 

pedagogerna inte lär sig av elevernas språkliga och kulturella mångfald så lär sig 

eleverna inte heller så mycket av pedagogerna. Cummins (1996) anser att mänskliga 

relationer är nyckeln till lärandet dvs. samspelet som äger rum i skolan mellan lärare 

och elev är mycket mer avgörande än någon undervisningsmetod. Han konstaterar också 

att om läraren i samspelet med eleverna i klassrummet inte tar någon hänsyn till 

elevernas språk, kultur och erfarenheter så innebär detta att eleverna missgynnas redan 

från början. Cummins menar att elever med sådana förutsättningar tystnar eller inte 

aktivt deltar i klassrummet kan detta av läraren tolkas som att eleven brister i kapacitet 

eller att de inte anstränger sig. Vilket i sin tur gör att samspelet mellan lärare och elev 

präglas av låga förväntningar på eleven vilket sannolikt också kommer att bekräftas.  

Cummins anser att om lärare istället uppmuntrar sina mångkulturella elever att utveckla 

sitt modersmål och sin kulturella tillhörighet samt bygga vidare på sina erfarenheter, 

utmanar dem de föreställningar som finns i det omgivna samhället om att de på grund 

av sitt ursprung skulle ha brister eller vara mindre värda. Cummins menar att i denna 

process finns ett stort mått av ömsidigt lärande mellan elev och lärare. 

 

Dyregrov & Raundalen (1992) skriver att i en förberedelseklass förekommer det att det 

finns nyanlända barn som har upplevt sorger, separationer och som har traumatiska 

upplevelser. Vanliga efterreaktioner som kan förekomma hos elever är nerstämdhet, 

vredesutbrott, ständigt återkommande minnesbilder av de traumatiska händelserna, 

koncentrationssvårigheter, och bristande tillit till vuxna. Många har inte gått i skolan 

tidigare och vet inte vad som väntar eller förväntas av dem.  

Den kunskap den nyanlända eleven har i svenska som andraspråk är begränsad och 

räcker många gånger inte till för mer ingående kommunikation med kamrater med andra 

modersmål. Dyregrov & Raundalen pekar då på vikten att som lärare finna 

arbetsmetoder som kan anknyta till de nya elevernas kulturella ursprung, modersmål 

och kunskaper för att främja elevens språkutveckling. 
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3.5 Ordförrådets struktur och omfång  

En individs ordförråd delas ofta in i en receptiv/passiv del och en produktiv/aktiv del. 

Det produktiva ordförrådet är mindre än det receptiva. Enström (1996) säger att det är 

lättare att förstå vad ett ord betyder än att själv söka ett ord i minnet och dessutom 

kunna använda detta på ett riktigt sätt. Hon menar att det krävs ett stort ordförråd för en 

god kompetens i ett språk. Enligt Enström krävs ett receptivt ordförråd på 40 000 ord 

för att en person skall kunna tillgodogöra sig innehållet i en dagstidning. Enström 

(1996) berättar att gymnasieelevers ordförråd igenomsnitt omfattar 216 000 ord. Vidare 

berättar Enström att en inlärare kan ha cirka 10 000 ord i sitt ordförråd. Då har dem det 

centrala svenska ordförrådet och har möjlighet att göra framgångsrika gissningar vid 

läsning av en text. När inläraren läser en text kan han utnyttja de ledtrådar som finns i 

denna för att nå en god förståelse av innehållet. 

 

Det finns en stor mängd ord i människans mentala lexikon och dessa är systematiskt 

ordnade i hjärnan. Både vid förståelse och vid produktion hämtas orden snabbt ur 

minnet. Genom semantiska associationer i hjärnans nätverk hanterar den vuxne det stora 

ordförrådet. En vuxen modersmålstalare har haft lång tid på sig att bygga upp ett 

avancerat nätverk av associationer (Enström 1996). Viberg (1993) skriver att resultaten 

av associationstester på andraspråksinlärare visar att de har associationsbanor som 

bygger på fonologiska likheter mellan ord i sitt nätverk. Viberg hävdar att ett ordförråd 

som är grundat på ett semantiskt nätverk är det mest ändamålsenliga för 

språkproduktion och språkförståelse. 

 

Ordförrådet utvecklas under hela livet. Barn i första klass behärskar ca 8000 -10 000 

ord. Under resterande skolgång lär de sig i genomsnitt ca 3000 ord per år på sitt 

modersmål. Elever som lär sig sitt andraspråk efter skolstarten skall lära sig en mängd 

nya ord och begrepp. Det motsvarar en del av det basordförråd, vilket infödda elever 

tillägnat sig under lång tid. Viberg redogör för skillnaden i språkbehärskning mellan 

”bas” och ”utbyggnad”. Basen definieras som den del av språkbehärskningen som inlärs 

före skolstart. Utbyggnaden sker kontinuerligt under hela livet. Basen utgörs av ett 

basordförråd, vilket innefattar ljudsystem, morfologi och syntax. Det sker en kraftig 

utveckling av ordförrådet under skoltiden där eleven lär sig ett specialordförråd, som är 

knutet till respektive skolämnen medan färdigheter utvecklas successivt, som t.ex. 



 

 14 

läsning och skrivning. När eleverna kommer högre upp i årskurserna blir kraven på att 

de skall kunna behärska utbyggnaden allt större. Andraspråksinlärare måste dessutom 

förstärka grunden i basen, dvs. skaffa den kunskap som infödda barn tillägnat sig tidigt i 

livet. Ett område av ordförrådet som enligt Viberg är särskilt svårt att lära sig för 

invandrarelever är vanliga ordkombinationer som t.ex. baka bullar och laga mat. Dessa 

ordkombinationer är naturliga för svenskfödda elever medan invandrarelever medvetet 

måste lära sig ordkombinationerna som en fras. 

3.6 Strukturella svårigheter på målspråket 

Enström (1996) skriver om orsakerna till fel som andraspråksinlärare gör på målspråket. 

En av orsakerna beror på andraspråksinlärarens modersmål, dvs. att inläraren inte har 

samma svåra oregelbundna struktur på sitt modersmål som det svenska språket har.  Ett 

kännetecken på att en elev har bristande kunskaper om den korrekta strukturen är att 

inläraren konsekvent gör samma fel, felen är kompetensrelaterade. 

3.7 Cooperative learning 

Cooperative learning är en arbetsmetod som innebär att två eller flera elever arbetar i en 

grupp mot ett gemensamt mål. Bergman (1994) anser att cooperative learning är ett 

fördelaktigt arbetssätt i förberedelseklasser. Genom att samarbeta uppmuntras äldre 

elever att hjälpa de yngre och de elever som varit i Sverige en längre tid hjälper 

nyanlända elever. De elever som varit i Sverige en längre tid kan hjälpa nyanlända 

elever med att t.ex. visa dem till rätta, tolka åt dem, och på olika sätt göra så att 

elevernas egna resurser kommer till användning. Den elev som ger hjälpen måste själv 

aktivt formulera och strukturera sina kunskaper för att kunna förmedla dessa till de 

nyanlända eller till kamraten som i sin tur leder till ett jagstärkande arbete som bidrar 

till utvecklingen av en positiv självbild. Bergman konstaterar att med ett kollektivt 

arbetssätt tar man tillvara klassens samlade kompetens både tankemässigt och språkligt. 

Det gör att nivån på diskussionerna blir högre än vad en enskild elev kan prestera i 

vanliga klassrumssituationer. Vilket i sin tur medför att det gynnar elevens allsidiga 

språkutveckling Samtidigt som läraren har en möjlighet att anpassa innehållet och 

progressionen i undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar. 
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4. Syfte 

Vi har under vår utbildning kommit i kontakt med olika former av 

lärarkompetens, både genom praktik och genom teori. Vi har insett att undervisa i 

en förberedelseklass inte enbart handlar om att undervisa eleverna i svenska som 

språk. Utan att en stor uppgift som pedagogerna har är att hjälpa eleverna att 

anpassa sig till den nya kulturen. Ovanstående insikt mynnar ut i följande 

frågeställning.  

 

Syftet med vår studie är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka olika vägar till 

elevernas lärande i förberedelseklasserna och att se vilken betydelse pedagogernas 

kompetens har för elevernas språkutveckling i svenska språket innan de slussas vidare 

till en svensk klass.  

5. Frågeställningar 

• Vilken betydelse har pedagogernas egenskaper/kompetens för att främja 

elevernas språkutveckling? 

• Vilka olika undervisningsmetoder används frekvent för att främja 

elevernas språkutveckling i förberedelseklasserna? 

• Vad har studiehandledaren för betydelse för elevernas språkutveckling i 

målspråket (svenska)? 
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6. Metod 

I följande kapitel redovisar vi studiens utformning som utgörs av fokusgruppsintervjuer 

med pedagogerna i förberedelseklasserna. Vi diskuterar också våra överväganden i 

samband med valet av undersökningsmetod som vi använt. 

 

 6.1 Litteratursökning 

Vi startade vår litteratursökning med att undersöka och läsa relevant tidigare forskning 

som berörde vårt valda uppsatsområde. Vi sonderade universitets bibliotek på böcker 

som var relevanta för vår undersökning. De böcker som handlade om undervisning för 

flerspråkiga elever och undervisningsmetoder samt kultur och mångfald hamnade i vårt 

fokus. Ett urval av aktuell forskning kring ämnet utgjorde basen för vår litteratur. 

 6.2 Metodval 

Undersökningen är en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer tillsammans 

med litteraturstudier för att söka svar på våra frågeställningar. Vårt empiriska material 

består av direktkontakt med den sociala verkligheten som utgångspunkt. Vi har ca 2,5 

timmar ljudupptagningar, 140 timmar i fält samt minnesanteckningar. Genom vårt val 

av kvalitativ metod upplever vi att vi ges stor möjlighet att gå in på djupet och därmed 

upptäcka olika vägar till lärandet i förberedelseklasserna på ett mångsidigt sätt. 

 

6.2.1 Kvalitativ metod 

Den kvantitativa forskningen är en mer naturvetenskaplig modell som dessutom är 

objektivistisk därför svarar inte den forskningsformen vårt syfte på bästa sätt. En 

kvantitativ forskning lägger vikten vid kvantifiering (mängd, myckenhet) medan en 

kvalitativ forskning lägger vikten på ord och tolkning vid analysen.  
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Då vi är intresserade av pedagogernas metodik passar den kvalitativa 

forskningsdesignen oss. Den kvalitativa forskningen har ett mertolkande synsätt och 

inte mätbara fakta (Bryman, 2002). En kvalitativ studie ger stor möjlighet att särskilja 

eller urskilja ett varierande handlingsmönster vilket ger en större förståelse av 

individens upplevelser och erfarenheter. När man gör en kvalitativ intervju är det inte 

själva berättelsen som är det viktiga (Trost, 2005). Det viktiga är att komma åt hur, i det 

här fallet pedagogernas resonemang och handlande i olika lärandesituationer i 

klassrummet. Vilket var av stor vikt för oss då avsikten med vår intervju var att få 

information om pedagogernas egna upplevelser och åsikter. Vi formulerade tematiska 

frågeställningar för att underlätta vårt arbete.  

6.2.2 Fallstudie 

Vår undersökning har fallstudiekaraktär, vilket innebär att vi har valt att studera en 

avgränsad grupp pedagoger i en skola, som kan liknas vid en lokal eller plats. En 

fallstudie går ut på att ge en detaljerad och ingående analys av ett fall t.ex. en individ, en 

organisation eller situation (Bryman, 2002).  

 

Den avgörande frågan är inte om resultaten kan generaliseras till ett vidare 

sammanhang utan hur bra de teoretiska påståendena är som forskaren kan generera 

utifrån resultaten (Bryman, 2002, s 68). 

 

En surveyforskare däremot försöker alltid generalisera sina resultat till större 

populationer. De använder sig ofta av slumpmässiga urval för att säkerhetsställa 

undersökningsgrupperna och därmed anser dem att öka den externa validiteten 

(Bryman, 2002).  

6.2.3 Fokusgruppintervju 

I denna studie används en praktiknära forskningsmodell som bygger på pedagogernas 

kompetens och förhållningsätt. För detta har vi använt oss av fokusgruppsintervjuer 

(frågorna är desamma som vår frågeställning). Dessa har genomförts i undersökningen 

för att pedagogerna i ett sammanhang men utifrån olika utgångspunkter, skulle kunna 

lyssna till varandras uppfattningar. Pedagogernas uppfattningar kommer då i fokus, 

eftersom dessa ofta styr hur pedagogerna uppfattar varandras kompetens och 
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förväntningar. De samtal som ljudinspelats i denna studie är delvis att betrakta som 

fokusgruppsintervjuer och delvis som professionella samtal. 

 

Vi kallar fokusgruppsintervjuerna också för fokussamtal. Begreppet fokussamtal 

anknyter till Rommetveits (1979) definition av begreppet intersubjektivitet, vars första 

krav är delat fokus, vilket innebär att parterna skall vara medvetna om varandra men 

också ha förmåga att sätta sig in i varandras världsbild, normer och värderingar. 

 

Fokusgruppsamtalen rymmer en stor potential när det gäller frågeställningar som är 

inriktade på de processer varigenom man tillsammans skapar mening. Metoden ger 

stora fördelar, eftersom den gör att deltagarnas perspektiv och synsätt framkommer på 

ett sätt som kanske inte är möjligt vid individuella intervjuer. Det är bland annat 

fokusgruppsdeltagarnas diskussioner, frågeställningar och ställningstagande som gör det 

möjligt och på så sätt rymmer metoden en stor potential enligt Bryman (2002). Bryman 

påpekar att metoden även kan ha begränsningar som t.ex. när forskare använder sig av 

fokusgrupper har man förmodligen mindre kontroll över skeendet än när man använder 

sig av individuella intervjuer. Fokusgrupper kan också vara problematiska att organisera 

då det kan vara svårt att få ihop gruppen under den avtalade tiden. Bryman skriver också 

att det kan bli en negativ gruppeffekt vid en fokusgruppsintervju dvs. tystlåtna deltagare 

kan få svårt att komma till tals i en grupp som styrs av ”dominanta” individer. I vårt fall 

är pedagogernas gruppdynamik en fördel då de har en god kännedom av varandras 

normer och värderingar.  

6.2.4 Transkriptioner  

Bryman (2002) skriver att forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer brukar spela in och skriva ut sina intervjuer, transkribera. Detta 

tillvägagångssätt medför många fördelar t.ex. förbättrar transkriptioner forskarens 

minne vilket underlättar en noggrannare analys. Forskaren kan göra upprepade 

genomgångar av fokusgruppsintervjuernas svar. Bryman menar att vid en transkription 

är målet att det ska bli en text utan att det ska förvandlas till skriftspråk. Detta medför 

att läsbarheten begränsas. Vi beaktar detta och lägger inte ner allt för stor 

transkriptionsmöda på detaljuttal, prosodiska drag för att ta några exempel. Vi 

underlättar för oss i vår transkribering genom att sätta punkt och stor bokstav dvs. 

skriftspråkligt nära. Vi låter även varje informant stå på egen rad i sin utsaga. 
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 6.3 Urval 

Forskare måste säkerhetsställa att de får tag på många olika individer som är relevanta 

för den aktuella frågeställningen, så att många olika perspektiv och aktivitetsformer 

kommer i fokus (Bryman, 2002). I urvalet ska det finnas en variation inom den givna 

homogeniteten (Trost, 2005). De pedagoger vi intervjuade sträckte sig mellan 23-53 år. 

Det var av stor vikt för oss att informanterna hade varierande inriktningar på sina 

utbildningar samt att de i dagsläget undervisade olika åldergrupper. 

Vi valde att intervjua tre lärare, en specialpedagog, en arbetsledare och en 

studiehandledare. Urvalet av våra informanter skedde med hjälp av arbetsledaren i 

Förberedelseskolan. Denne tog utifrån angivna förutsättningar första kontakten med 

lämpliga pedagoger som arbetade i Förberedelseklasserna. Vi tog sedan kontakt med de 

pedagoger som kunde tänka sig att ställa upp och förklarade syftet med fokussamtal. 

Undersökningens uppläggning för vår datainsamling innebar att vi inkräktade på 

pedagogernas dagliga arbete därför var arbetsledarens kännedom och medverkande om 

deltagandet i undersökningen av datainsamlingen en förutsättning. 

 6.4 Insamling, bearbetning och analys 

För att erhålla vårt empiriska material har vi genomfört fokussamtal där pedagoger, en 

specialpedagog samt en arbetsledare har deltagit. Vi har även frekvent fört 

fältanteckningar under den månad som vi rörde oss i klassrummen i Förberedelseskolan. 

Alla möten med pedagoger och arbetsledare både formella och informella var delar av 

ett sammanhang som tillsammans utgjorde den största delen av vårt empiriska material.  

Vår relativt goda kunskap om pedagogernas yrkesverksamhet var till fördel för oss i vår 

studie. Det bidrog till många spontana möten och samtal om olika vägar till lärandet i 

förberedelseklasserna. 

 

För att genomföra fokussamtalen fick vi tillgång till ett konferensrum som används 

dagligen som grupprum för olika aktiviteter. Ett krav från vår sida var att rummet var i 

anslutning till lektionssalarna så att pedagogerna fick vara i deras hemmiljö, vi antog att 

det gav dem ökad trygghet. Innan vi startade fokussamtal samtalade vi ca 10 minuter 

med informanterna om alldagliga ting för att sedan få till stånd en avslappnad intervju. 

Genom våra tematiska frågor gavs informanterna stort talutrymmer. Intervjuerna som 
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totalt tog ca 2,5 timmar bandades på en MP3 – spelare. Efter intervjuerna förde vi direkt 

över inspelningen till vår bärbara dator. Vi lyssnade därefter igenom intervjun och 

gjorde minnesanteckningar för att få en känsla av intervjusituationen. Under 

nästkommande dag transkriberade vi intervjuerna och sammanställde dem med våra 

minnesanteckningar. Efter att vi genomfört våra intervjuer förde vi samman vårt 

datamaterial, därefter tolkade vi och analyserade det. Genom att lyssna om och om igen 

på de bandade intervjuerna och läsa transkriptionerna tillsammans med våra 

minnesanteckningar och fältanteckningar såg vi hur mönster växte fram ur berättelserna. 

 6.5 Tillförlitlighet 

När man talar om datainsamlingens kvalitet menar man ofta datainsamlingens 

tillförlitlighet och giltighet. Dessa begrepp är utvecklade för mätningar med 

mätinstrument inom de kvantitativa metoderna, medan det i de kvalitativa metoderna är 

forskaren själv som inte mäter utan tolkar sina data (Bryman, 2002).  

 

Den kvalitativa metoden anses vara mest sårbar när det gäller tillförlitlighetsproblem 

enligt Bryman (2002) medan kvantitativa metoder istället har giltighetsproblem. 

Giltighet, vilket även benämns validitet, är ett mått på om en viss fråga mäter eller 

beskriver vad man vill att den skall mäta eller beskriva. Tillförlitlighet vilket även 

nämns reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt liknande 

omständigheter. Genom användandet av fokussamtal som metod gavs vi möjlighet att 

ställa följdfrågor för att se till att vi får svar på just det vi frågar om vilket kan anses 

som ett sätt att stärka undersökningens validitet.  
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7. Etiska aspekter 

Vi följde de grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning. Vi som 

forskare informerar, enligt informations- och samtyckeskravet, alla berörda personer om 

undersökningens syfte (Bryman, 2002). Enligt konfidentialitetskravet behandlas alla 

personer som ingår i undersökningen på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

dem (Bryman, 2002).  Vi utförde fokusgruppintervjuer på tre lärare, en specialpedagog, 

en fritidspedagog och en modersmålslärare och tänkte på konfidentialitetskravet när vi 

avkodade intervjuerna. Vi använde oss således inte av fingerade uppgifter då det mycket 

väl kan finnas en person som skulle kunna passa in på vår beskrivning (Trost, 2005).   

De uppgifter som samlades in om deltagarna använde vi endast för forskningsändamålet 

enligt nyttjandekravet (Bryman, 2002). Demokratisk validitet är en viktig del i etiska 

aspekter då den bygger helt och hållet på frivillighet (Andersson 2007). 

Fokusgruppsintervjuerna byggde på frågor mot bakgrund av den erfarenhet som 

pedagogerna har. Innan fokusgruppsintervjuerna startade så blev informanterna i god tid 

informerade om att det var frivilligt att deltaga och att de själva fick besluta vilka svar 

på frågorna som var relevanta att ta upp i det gällande ämnet. Fokusgruppsintervjuerna 

inleddes med en presentation av frågeställningen därefter önskade vi, - utifrån era 

erfarenheter önskar vi att ni vill delge oss era kunskaper om vilka pedagogiska redskap 

ni använder er av när ni lär ut svenska till flerspråkiga barn. För att inte någon skulle 

komma i skymundan under fokusgruppssamtalen så var vi noga med att cirkulera så att 

alla kom till tals i gruppen.  

 

8. Resultat 

I nedanstående kapitel redovisar vi fem pedagogers berättelser kring olika vägar till 

elevernas lärande i förberedelseklasserna. Då vi under 3 ½ års tid periodvis gjort vår 
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verksamhetsförlagda utbildning där anser vi att vi därigenom har fått en god inblick i 

verksamheten. Vår förförståelse för verksamheten utgör inledningen till vår resultatdel. I 

fokusgruppsintervjuerna med pedagogerna berättade de för oss om olika vägar till 

lärandet genom deras sätt undervisa vilket vi redovisar i resultatdel 8.2. 

8.1 Översiktsbeskrivning av pedagogerna och 
den miljö de arbetar i 

Förberedelseklasserna är integrerade i en F-9 skola som ligger i en kranskommun till 

Stockholm. I förberedelseklasserna arbetar fyra lärare, en specialpedagog, en 

samordnare samt sju modersmålslärare/studiehandledare. Klasserna är åldersintegrerade 

och uppdelade i åk 1-3, 4-6 och 7-9. Eleverna kommer från olika delar av världen. I 

dagsläget går där elever från Irak, Iran, Kurdistan, Mongoliet, Thailand, Taiwan, Kina, 

Kongo, Rumänien, Uzbekistan, Chile, Colombia, Ecuador, Polen, Litauen, Ryssland, 

Afghanistan. In och utslussning sker fortlöpande under hela läsåret, dvs. att elever 

börjar direkt de får en plats oavsett när under terminen det sker. När de efter ca 1-2 år 

anses färdiga för den inkluderade skolan går de direkt vidare till den. 

I klassrummen går elever med ringa skolerfarenheter tillsammans med elever med god 

skolbakgrund. 

Under våra besök i förberedelseklasserna blir vi väl bemötta av både pedagoger och 

elever. Här möts en språklig och kulturell mångfald. Vi noterar att lärarna bedriver sin 

undervisning på ett sätt som för in elevernas kultur, språk och inlärningar i klassrummet 

dvs. att lärarna visar eleverna respekt och erkänner de kulturella och personliga 

erfarenheter eleverna har. 

8.2 Fem pedagogers berättelser 

8.2.1 Pedagogernas kompetens för att främja elevernas 

språkutveckling i det svenska språket. 

Pedagogerna berättar att de använder sig av sina specialkunskaper för att främja 

elevernas inlärning. 

 

Då jag har 60 poäng i svenska och 60 poäng i svenska som andra språk 

känner jag mig trygg i min undervisning. Jag kan använda materialet på 

rätt sätt och jag vet hur jag ska tänka på sådant sätt som stimulerar 

eleverna. 



 

 23 

 

Jag som läst läs och skrivinlärning tycker att jag får användning av den 

kompetensen då många elever har dåliga skolbakgrunder. 

 

En pedagog berättar att hon har en viktig roll i förberedelseklasserna. Kunskapsnivåerna 

på eleverna är rikt varierande. Flera av eleverna som går i förberedelseklasserna har 

bristfällig utbildning från sitt hemland. Det svenska samhällets höga läs och skrivkrav 

gör att flera elever är i stort behov av koncentrerad och specialanpassad undervisning 

för att öka den enskilde elevens inlärning.  

 

Jag som har 80 poäng i specialpedagogik och läs och skrivutveckling 

känner att jag kan använda mig av flera olika lärstilar och metoder 

beroende på vad barnet behöver. 

 

Pedagogen anser att hon har kompetensen och de metoder som krävs för att hjälpa dessa 

elever. 

8.2.2 De bästa egenskaperna pedagogerna anser sig ha för att 

främja elevernas språkutveckling i det svenska språket. 

Många av eleverna som kommer till förberedelseklasserna kommer från splittrade 

familjer, krigshärjade länder och har en dålig tillit till vuxenvärlden. Dessa elever 

behöver främst få känna trygghet, identitet och samhörighet för att kunna tillgodose sig 

undervisning i det nya landet. Pedagogerna framhåller sina personliga egenskaper som 

viktiga när det gäller att främja elevernas språk och språkutveckling.  

 

Det är viktigt att vara lugn och vara en god lyssnare. 

 

För att nå en bra inlärning på de här eleverna är det viktigt att skapa en bra 

atmosfär i klassen. Det gör jag genom att göra lektionerna så lekfulla och 

roliga som möjligt. Det är viktigt att inte ha så bråttom utan ha ett lugnt 

tempo. 

 

En pedagog lyfter fram musiken som en viktig ingrediens både för klassrumsmiljön och 

för att främja elevernas språkutveckling. 

 
Jag använder mig mycket av musiken i klassrummet, de tycker att det är 

roligt med musik. Melodin gör att texter blir lättare att memorera. Tex 

börja med alfabetssången, då kan eleverna memorera den fast de 

egentligen inte kan alfabetet. Genom sånger lär de sig uttala ord på ren 

svenska som t.ex. i luciasånger. 

 



 

 24 

En pedagog utgår från sig själv när hon ska skapa en lustfylld arbetssituation i 

klassrummet. Hon anser att det är bra att tydligt visa sitt eget engagemang för eleverna 

och samtidigt visa att hon delar med sig av sina erfarenheter genom att göra 

inlärningssituationen så intressant som möjligt. 

 
Jag försöker göra situationen så lustfylld som möjligt genom att prata 

mycket med eleverna. Det gör jag för att jag tycker att eleverna lär sig 

språket bäst i ett sammanhang och inte isolerat. I ett sammanhang får 

eleverna lättare att förstå t.ex. när man pratar om ungdomskultur. 

 

8.2.3 Olika undervisningsmetoder som pedagogerna använder 

frekvent för att främja elevernas språkkunskaper i svenska språket 

i förberedelseklasserna. 

För att få en språklig miljö i klassrummen där eleverna ges möjlighet att pröva sina 

kunskaper i det svenska språket genom att tala, höra sin egen röst, göra antaganden och 

pröva hypoteser skapar pedagogerna många tillfällen där eleverna tillsammans med 

pedagogen samtalar om olika saker och händelser. 

 
Jag läser mycket sagor för mina elever som vi sedan diskuterar 

tillsammans i klassen. 

 
Jag hämtar in sammanhang som eleverna har varit med om i Sverige och 

använder det som underlag när jag diskuterar med dem, då har de en bättre 

förförståelse om det vi pratar om. 

  

För att utveckla eleverna i deras språkutveckling på målspråket använder sig 

pedagogerna av olika metoder i sin undervisning. Alla pedagoger anser att 

förförståelsen är viktig för att skaffa ett sammanhang i lärandet. Därför är pedagogerna 

noga med hur de presenterar uppgifterna som eleverna ska arbeta med.  

 
När jag jobbar med läsförståelse ger jag eleverna korta texter. Eleverna får 

läsa texterna och sedan skriva enkel information från dem. Sedan får 

eleverna skriva om texten med egna ord. 

 
Förförståelsen är viktig för våra elever. Därför låter jag eleverna skriva på 

sitt modersmål och sedan översätta på svenska eller vise versa. Då får de 

också in att det är precis när man behöver ordet som man lär sig det. 
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Jag läser mycket sagor med mina elever sedan får de själv skriva korta 

sagor. Och det får bli fel, det viktiga är att de känner glädje av att skriva 

själva. 

 

En pedagog berättar om vikten av att individanpassa metoderna efter elevernas behov. 

Hon berättar även att hon blandar olika metoder beroende vilket barn hon jobbar med.  

 

Jag brukar blanda olika metoder beroende på vilket barn jag jobbar med 

t.ex. helordsmetoden, syntetisk metod och TIL – programmet (TIL = 

Tidig Intensiv Läsning, ett metodiskt lästräningsprogram)  

 

Pedagogen förklarar också att oberoende av hur långt eleverna har kommit i sitt 

modersmål måste de alla gå igenom samma faser när de lär sig svenska. 

 

 Oavsett elevernas förkunskaper i modersmålet börjar vi att lära dem 

oböjda ord och färdiga fraser. 

 

 Det tråkiga är att en del elever inte är redo att slussas vidare, men tyvärr 

är det pengarna som styr. 

  

 Pedagogerna beskriver att beroende på hur hårt trycket är av nyanlända elever som 

kommer till kommunen avgör hur länge eleverna kan stanna i förberedelseklassen. Då 

det finns en lag på att alla elever har rätt att gå i skolan, men endast ett begränsat antal 

platser i förberedelseklasserna finns gör att en del elever som går där slussas ut till 

svensk klass för tidigt. Detta för att nyanlända elever måste beredas plats i 

förberedelseklassen.  

  

 

Pedagogen poängterar också vikten av det visuella, auditiva och taktila upplevelser som 

ger eleverna en ingångsport/förförståelse till materialet som ska bearbetas i 

klassrummet.   

 
Jag tror på att uppleva saker, ska vi läsa om Gustav III ska man först åka 

ut till Hagaparken. 

 

Pedagogen berättar att det går bättre för eleverna att bearbeta materialet i klassrummet 

om de först har fått uppleva det som de ska bearbeta i klassrummet. 
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 8.2.4 Vilken betydelse har elevernas studiehandledare för 

pedagogernas undervisning? 

Klasslärarna berättar att studiehandledning fungerar som en länk mellan lärare och elev. 

De elever som går på studiehandledning får öva på sin förförståelse på de uppgifter som 

de har blivit tilldelade av sin klasslärare. När eleverna har fått en förförståelse har de 

lättare att följa med på lektionerna. Klasslärarna berättar vidare att de som inte har 

studiehandledning får det svårare på lektionerna då de oftast brister i sin förförståelse 

och det bidrar till att inlärningen tar lång tid. 

 

Elever som får studiehandledning får individuell hjälp som gör 

att de snabbt kan anpassa sig till det nya språket. Men de elever 

som inte får studiehandledning tar inlärningen jättelång tid. 

 

Att arbeta med förförståelse utan att ha tillgång till 

studiehandledare är som att cykla utan trampor. 

  

Det framkommer tydligt att studiehandledarna besitter en viktig roll när man ska arbeta 

med förförståelsen med elever med ett annat modersmål. T.ex. när eleverna skriver på 

sitt modersmål och översätter till svenska eller vice versa med studiehandledarens hjälp. 

Studiehandledaren har i förberedelseklasserna en tolkande roll då det gäller tal och skrift 

som gör det möjligt för klassläraren att lägga upp en individuell studieplan tillsammans 

med studiehandledaren som då möjliggör elevens utveckling i både tal och skrift i 

svenska som andraspråk och på sitt eget modersmål. 

 

Klasslärarna berättar att studiehandledarna har en nyckelroll i förberedelseklasserna. De 

lär känna eleverna bättre då de talar samma språk och att de kommer från samma kultur. 

Studiehandledarna får då större kunskaper om eleverna än klasslärarna och har då lättare 

att kartlägga eleverna då det gäller deras kunskapsförmågor och sociala förmågor. 

Klasslärarna poängterar att med studiehandledarens hjälp blir det lättare att förse eleven 

med en individuell utvecklingsplan och kan då enklare följa elevens utveckling på 

modersmålet och utvecklingen i svenskan. 

 

Utan studiehandledaren skulle det vara svårt för mig att kunna 

bedöma hur eleven ligger till kunskapsmässigt och hur han har 

det socialt. Med studiehandledarens hjälp hjälper det mig att låsa 
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upp dörrar, det bidrar till att jag kan lägga min undervisning på 

rätt nivå. 

 

Jag har ofta gemensamma lektioner med barnen och då vet jag 

att de inte förstår så efter det får studiehandledarna gå igenom 

det vi gjorde vi gjorde i klassrummet och efter det går vi igenom 

allt igen och då märker jag att eleverna förstår. 

 

Alla klasslärarna anser att studiehandledarna har en viktig roll i förberedelseklasserna. 

Lärarna anser att då de arbetar tillsammans med studiehandledarna använder de sig av 

varandras kompetenser dvs. att de länkar ihop varandras kunskaper som utgör grunden 

till en bra undervisningsplattform. Studiehandledaren berättar att de har en viktig roll då 

det gäller kontakten med elevens anhöriga. Då många av eleverna och deras anhöriga 

inte behärskar det svenska språket hjälper studiehandledaren dem genom att fungera 

som tolk mellan dem och lärarna.  

 

Det finns elever här som inte har några anhöriga i Sverige. 

Studiehandledarna är den enda länk dom har för att göra sig 

förstådda av i vårat samhälle. 

 

Med studiehandledarens hjälp slipper jag eller de anhöriga 

språkliga missuppfattningar, speciellt om det är något viktigt 

man vill prata om. 

 

Med en väl fungerande länk mellan skola och hem är det lättare för lärarna och 

elevernas anhöriga att mötas så att de tillsammans kan ge de förutsättningar eleven 

behöver för sin språkutveckling.  

9 Diskussion 

I vårt avslutande kapitel presenterar vi först metoddiskussionen och därefter presenterar 

vi resultatdiskussionen där vi inledningsvis diskuterar studiens syfte och frågeställningar 

samt nya perspektiv som växt fram i vår studie. 
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9.1 Metoddiskussion 

Till vår studie valde vi en kvalitativ ansats, med fokusgruppsintervjuer. Med 

fokusgruppsintervjuer gavs vi möjlighet att utveckla och ställa följdfrågor utifrån 

intervjumallen, vilket är en fördel med kvalitativ metod där vi som forskare har 

utrymme att ställa följdfrågor och följa upp intressanta sidospår. Bryman (2002) redogör 

för den kvalitativa respektive den kvantitativa metodens styrkor och svagheter, 

beroende på vilken typ av undersökning som forskaren vill utföra. Bryman skriver även 

att i det kvalitativa förhållningssättet är flexibilitet en tillgång och möjlighet i jämförelse 

med det kvantitativa förhållningssättet, där forskarna är mer bundna till 

enkätundersökningar med fasta frågor. Vi valde att banda intervjuerna för att på så sätt 

få möjlighet att lyssna flera gånger på pedagogernas berättelser. På detta sätt kom vi 

närmare deras berättelser och vi fick genom det den detaljerade analys vilket krävs vid 

kvalitativa undersökningar. Med hjälp av bandspelaren kunde vi även fånga 

pedagogernas svar i deras egna ordalag.  

 

Valet av fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod ansåg vi vara lämpligt då vi hade 

för avsikt att ta del av pedagogernas olika undervisningssätt samt se vilka metoder de 

använder sig av när de undervisar i förberedelseklasserna. Fördelen med vårt metodval 

är att vi ges möjlighet att komma informanterna nära och ta del av deras berättelser. 

Fokusgruppsintervjuerna gav informanterna möjlighet att lyssna på varandras 

uppfattningar trots att de har olika utgångspunkter. Informanternas uppfattningar 

kommer då i fokus då de kan de finna stöd i varandras berättelser. Genom vårt val av 

fokusgruppintervjuer anser vi att både vi och informanterna kan vara flexibla under 

intervjuförfarandet. Hade vi däremot valt att intervjua varje pedagog enskilt hade de inte 

kunnat utveckla sina egna berättelser. Men genom att lyssna på sina medarbetares 

berättelser gavs det möjlighet till nya infallsvinklar vilket vi anser genererade en ökad 

reflektion över den egna kompetensen. 

  

Vår studie är baserad på data från två fokusgruppintervjuer där fem pedagoger från 

förberedelseskolan (enbart från skolan som utgjorde grunden för vår studie). Fler 

informanter från andra skolor med liknande arbete hade troligtvis varit till fördel för 

studien då fler mönster möjligtvis hade utkristalliserats, även om de haft liknande 
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erfarenheter. Men vi anser ändå att vi har haft tillgång till tillräcklig mängd data från 

våra fokusgruppintervjuer för att genomföra vår studie. 

 

Den kvalitativa metoden anses vara mest sårbar när det gäller tillförlitlighetsproblem 

enligt medan kvantitativa metoder istället har giltighetsproblem Bryman (2002). Trost 

(2005) anser att för att en studie ska vara trovärdig måste samtliga delar av forskningen 

vara trovärdiga. Vi anser att det var en fördel att vi båda deltog i 

fokusgruppintervjuerna, som vi bandade, därför att vi enskilt kunde urskilja nyanser i 

berättelserna och känna av stämningen i rummet. Sedan transkriberade vi intervjuerna 

tillsammans och läste därefter dem enskilt några gånger och markerade det som vi ansåg 

var mest väsentligt sett utifrån vårt syfte. Efter vi gjort det träffades vi för att gå igenom 

våra anteckningar och understrykningar. Tillsammans skapade vi sedan teman som 

studiens resultat baseras på. Enligt Trost (2005) är det viktigt med god jämvikt mellan 

text och citat då det ger utomstående en chans att avgöra studiens tillförlitlighet. Vi har 

tänkt på detta i vår resultatdel och därför valt att lyfta fram värdefulla specifika resultat 

och att låta dem tala för sig själva i relation till respektive tema. 

9.2 Resultatdiskussion 

Ett syfte med vår studie är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka olika vägar till 

elevernas lärande i förberedelseklasserna, vi ställde oss frågan: Vilken betydelse har 

pedagogernas egenskaper/kompetens för att främja elevernas språkutveckling? 

Resultatet visar att pedagogernas kompetens inom svenska som andraspråk och läs- och 

skrivinlärning är av stor betydelse för elevernas språkutveckling i målspråket. 

 

Ett annat syfte är att undersöka vilka undervisningsmetoder som pedagogerna använder 

frekvent för att främja elevernas språkutveckling? Resultatet visar att pedagogerna 

måste använda sig av flera metoder samtidigt i klassrummen. Beroende på varje enskild 

elevs bakgrund bygger pedagogerna upp lärandesituationer där eleverna ges möjlighet 

att utifrån sina förutsättningar utveckla det svenska språket. Pedagogerna använder sig 

av metoder som bl.a. TIL, helordsmetoden och syntetisk metod. 

 

Vi sökte kunskap i studiehandledarnas betydelse för att främja elevernas 

språkutveckling i det svenska språket. Resultatet visar att studiehandledarna har en 
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viktig roll för elevernas språkutveckling i målspråket. Studiehandledarnas språkliga 

kunskaper både i elevernas modersmål och i målspråket (svenska) gör att de fungerar 

som en länk mellan klassläraren och eleverna. De elever som får studiehandledning ges 

möjlighet att ta fram sina tidigare kunskaper i det aktuella ämnet och kan på så sätt 

lättare överföra sina kunskaper till det svenska språket med hjälp av sin 

studiehandledare. När eleverna har fått en förförståelse har de lättare att följa med på 

lektionerna. Resultatet visar också att de elever som inte får studiehandledning i 

förberedelseklasserna får det svårare på lektionerna då de oftast brister i sin förförståelse 

vilket bidrar till att inlärningen tar lång tid. 

 

Vi kan konstatera att pedagogerna som arbetar i förberedelseklasserna, som utgör 

grunden för vår studie, har byggt upp verksamheten med sin pedagogiska kompetens 

och erfarenhet av läraryrket samt genom ett nära samarbete med studiehandledarna. För 

att utveckla elevernas proximala språkutvecklingszon arbetar pedagogerna med 

målstyrda dokument och fortlöpande dokumentation.  

 

Cummins (1996) anser att mänskliga relationer är nyckeln till lärandet dvs. att 

samspelet som äger rum i skolan mellan lärare och elev är mycket mer avgörande än 

någon undervisningsmetod. Axelsson, Norbacka Landsberg (1998) förklarar att om 

pedagogerna osynliggör elevernas ursprung så försvårar det deras möjligheter att lyckas 

i skolan. Lärandet bygger på en ömsesidig relation, pedagog och elev emellan vilket 

innebär att om pedagogerna inte lär sig av elevernas språkliga och kulturella mångfald 

så lär sig eleverna inte heller så mycket av pedagogerna. Vi noterar att pedagogerna i 

förberedelseklasserna är mån om att bygga relationer till eleverna. Pedagogerna berättar 

för oss hur de aktivt visar intresse för elevernas bakgrund, genom att t.ex. be eleverna 

berätta om deras erfarenheter när de ska börja arbeta med ett nytt ämne. Cummins anser 

att om pedagogerna uppmuntrar sina mångkulturella elever att utveckla sin kulturella 

tillhörighet bygger pedagogerna upp ett ömsesidigt lärande dem emellan. 

 

Pienemann (1998) beskriver i en processbarhetsteori hur grammatiska strukturer 

utvecklas hos en andraspråksinlärare. Grundtesen är att det krävs automatiserade 

grammatiska tillvägagångssätt för att kunna använda språket i informativa situationer. 

Pedagogerna är väl medvetna om detta, de för många diskussioner med eleverna i 

klassen. Genom lustfyllda diskussioner skapas sammanhang där eleverna lär sig språket 



 

 31 

genom att de aktivt deltar i diskussioner. I resultatet framgår att eleverna får det lättare 

att förstå nya ord och fraser när dessa sätts i ett intressant sammanhang.  

Enligt Pienemanns processbarhetsteori växer svenska som andraspråk fram i en 

rangordning. Rangordningen byggs upp som trappsteg. För att t.ex. ta sig till tredje 

trappsteget måste eleverna först gå på första och andra steget för att sedan ta sig vidare, 

det går inte hoppa över ett steg. Här noterar vi att nyanlända elever oavsett 

skolbakgrund börjar på samma grundläggande nivå i svenska språket. Pedagogerna 

berättar för oss att i början lär sig eleverna många oböjda ord, t.ex. jacka, toalett, springa 

osv. Samtidigt lär de sig också helfraser som de behöver för att klara sig i skolan, t.ex. 

nu är det lunch, vad heter du? Nu det är rast, jag är trött mm. Pedagogerna betonar att 

alla går igenom samma faser i sin språkutveckling men att det tar olika lång tid. 

 

Pedagogerna berättar för oss att de använder sig av många olika undervisningsmetoder 

beroende på elevernas förkunskaper och modersmål. I Allison & Rehms studie, gjord i 

USA, (2007) klassas de fyra mest effektiva undervisningsmetoder som lärare använder 

sig av i undervisning i mångkulturella klassrum. Den metod som ansågs effektivast var 

användningen av visuella hjälpmedel. I förberedelseklasserna arbetar de mycket med 

det visuella, berättar de för oss. Innan pedagogerna börjar med ett tematiskt arbete vill 

de att eleverna ska få en visuell upplevelse för att öka förförståelsen hos eleverna. 

 

Det andra var att undervisa genom att låta eleverna hjälpa varandra genom ”peer 

tutoring” dvs. att pedagogen låter elever med olika modersmål diskutera med varandra 

på målspråket. Detta noterar vi att pedagogerna i förberedelseklasserna arbetar med 

genom sin placering av eleverna i klassrummet. De elever som nått en grundläggande 

språklig nivå i svenska sitter bredvid en elev som talar ett annat modersmål och tanken 

med placeringen är att båda tvingas att prata på målspråket för att kommunicera. Men 

elever som kommer som nyanlända med fördel sitter bredvid en elev med samma 

modersmål för att få hjälp. 

 

Den tredje metoden de arbetar framgångsrikt med är grupparbeten (cooperative 

learning). Genom en medveten gruppindelning som bygger på att eleverna ska hjälpa 

varandra ges rika möjligheter för dem att öva på att formulera och förmedla sina 

kunskaper i svenska språket till varandra. Pedagogerna berättar att grupparbetena ofta 

leder till en positiv självbild hos eleverna då de märker att de kan göra sig förstådda. 
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Bergman (1994) förordar det här kollektiva arbetssättet då man tar till vara på klassens 

samlade kompetens både tankemässigt och språkligt. Han menar att nivån på 

diskussionerna blir högre genom kollektiva arbetssätt än vad eleverna enskilt kan 

prestera i klassrummet. Vi noterar att grupparbeten samlar klassens kompetens både 

språkligt och kunskapsmässigt men vi har också noterat att grupparbetena har sina 

begränsningar. Ibland händer det att eleverna har svårt att vara varandras handledare när 

de själva brottas med knepiga uppgifter. Här ser vi vikten av att en professionell 

pedagog ingriper och hjälper eleverna vidare i inlärningsprocessen. Samtidigt så märker 

vi att grupparbetena spelar en stor roll för pedagogerna när de ska avgöra vilket 

språkligt stöd som eleverna kan behöva. Ett annat arbetsätt pedagogerna använder sig av 

är att de systematiskt pekar ut olika grammatiska strukturer för eleverna i målspråket. 

Genom många tydliga exempel lär sig eleverna svenska snabbare än om de är tvingade 

att själva bilda sig en uppfattning. Håkansson (1998) poängterar vikten av formell 

undervisning därför att det ökar hastigheten av inlärningen i ett nytt språk. Hon 

förklarar i sin studie att alla inlärare går samma språkutvecklingsväg men att formella 

inlärare lär sig målspråket snabbare än informella inlärare. Detta är pedagogerna i 

förberedelseklasserna väl medvetna om. Genom att komprimera och strukturera sin 

undervisning i grundläggande grammatiska strukturer är de medvetna om att det ökar 

inlärningshastigheten hos eleverna. 

 

Den fjärde och sista undervisningsmetoden handlade om ”alternative modes of 

assesment”. Den här undervisningsmetoden gick ut på att öka elevernas förståelse för 

deras faktiska kunskaper och inte låta den traditionella undervisningen med papper och 

penna hindra dem. Allison & Rehm menar att ett tillvägagångssätt kunde vara att 

bedöma eleverna utifrån mer praktiska alternativ än traditionella skriftliga prov. Vi har 

under vår tid i förberedelseklasserna noterat att pedagogerna är noga med att se till varje 

elevs framsteg, både muntliga och skriftliga. De berättar för oss att de bedömer 

elevernas språkliga utveckling både i formella och informella situationer. 

 

Enström (1996) anser att en av orsakerna till att elever med svenska som andraspråk kan 

få svårt med den svenska grammatiska strukturen kan vara att de inte har samma svåra 

oregelbundna struktur på sitt modersmål som det svenska språket har. Här fungerar 

studiehandledarna som en viktig länk då de kan förklara svenskans grammatiska 

uppbyggnad på elevens modersmål. Pedagogerna berättar också att deras olika 
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utlärningsstilar effektiviseras med hjälp av studiehandledarna. Pedagogerna förklarar för 

oss att de t.ex. kan ha högläsning i helklass trots att alla elever inte förstår. Och genom 

ett nära samarbete med studiehandledaren kan pedagogen förklara det som lektionen 

gick ut på och vad eleven behöver utveckla. Studiehandledaren fungerar här som en 

viktig länk mellan pedagogen och eleven sett ur ett språkutvecklande perspektiv. 

Genom ett nära samarbete mellan pedagogen och studiehandledaren ges pedagogen rika 

möjligheter att berätta om sin veckoplanering och med den vetskapen kan 

studiehandledaren plocka fram elevernas förförståelse i det aktuella ämnet som eleverna 

ska arbeta med under veckan. 

 

Dyregrov & Raundalen (1992) skriver att det förekommer elever i förberedelseklasserna 

som har traumatiska upplevelser. Hos dessa elever kan det förekomma efterreaktioner så 

som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och återkommande minnesbilder samt 

traumatiska händelser som kan hindra elevernas språkutveckling. Men genom samarbete 

med studiehandledarna kan pedagogerna finna arbetsmetoder som kan knyta an till 

elevernas modersmål och kulturella ursprung. Genom det här förhållningssättet bygger 

studiehandledarna och klasslärarna tillsammans upp en god relation med eleven vilket 

ger en trygghet som utgör en grundstomme för att främja elevens språkutveckling.  

 

Vi kan utifrån resultaten tillsammans med tidigare undersökningar konstatera att genom 

en optimerad undervisning ges andraspråkselever en chans att upptäcka och bygga upp 

andraspråket effektivt under en kort tid. För att möjliggöra detta är det viktigt att språket 

används i naturlig kommunikation med rika möjligheter till hypotesprövning, 

diskussioner samt reflektioner.  

 

Pedagogerna i förberedelseklasserna låter det didaktiska mötet ske i samtalet. Deras syn 

på lärande är en socialt/kulturellt baserad process. För pedagogerna blir samtalet och 

diskussionerna de självklara verktygen med hjälp av vilket såväl språkliga, kulturella 

och kunskapsmässiga förutsättningar för elevernas språkutveckling. Poängen med de 

här förberedelseklasserna är tidsvinsten i det formella lärandet. Pedagogernas 

strukturerade och medvetna undervisning resulterar i att eleverna på kort tid lär sig de 

grundläggande grammatiska strukturerna i målspråket. I Pienemann & Håkanssons 

(1999) undersökning framkommer det att det tar väsenligt längre tid (4-5 år) för de 

informella inlärarna att nå samma nivå som de formella inlärarna. Vi anser att 
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förberedelseklassernas existens är berättigade då resultatet i vår studie tillsammans med 

tidigare forskning av Pienemann & Håkansson visar att formella inlärare tar till sig ett 

nytt språk på kort tid. Dessutom är enheten uppbyggd för att ta emot och ge alla elever 

de verktyg som de behöver för att främja sin språkutveckling. Vi kan konstatera att den 

unika sammansättningen av pedagogteamet innefattar en specialpedagog och svenska 

som andraspråklärare samt studiehandledare. Vi önskar att alla nyanlända elever ges 

möjlighet att gå i en förberedelseklass då det framkommer att eleverna får en bättre och 

snabbare språkutveckling än på ett informellt sätt som de får i en vanlig svensk klass. 

 

9.3 Vidare forskning 
Vi har i vår studie noterat att studiehandledarna är av stor betydelse både för pedagogerna och 

för eleverna i förberedelseklasserna. Som vidare forskning hade det varit intressant att göra en 

jämförelsestudie i elevers språkutveckling mellan de elever som har studiehandledning 

kontinuerligt och de elever som inte får studiehandledning. Vi skulle ställa oss frågan, Vilken 

betydelse har studiehandledarna för elevernas inlärningshastighet i förberedelseklasserna? 
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Bilaga 1  

Förberedelseklassernas uppnåendemål (tala/lyssna) 

• Kunna lyssna och förstå andra under samtal 

• Kunna berätta något självupplevt så att mottagaren förstår 

• Kunna ta emot en individuell instruktion 

• Skapa inre bilder utifrån en berättelse 

• En fungerande ordförråd i olika vardagssituationer 

• I samtal kunna formulera egna tankar och åsikter 

 Förberedelseklassernas uppnåendemål (läsa) 

• Kunna med hjälp och stöd läsa och förstå faktatexter skrivna för elevens ålder 

• Kunna läsa en skönlitterär åldersanpassad text 

• Kunna använda ordlista  

Förberedelseklassernas uppnåendemål (skriva) 

• Kunna koppla samman ljud och bokstav 

• Kunna skilja mellan små och stora bokstäver 

• Kunna lämna mellanrum mellan orden 

• Kunna skriva hela meningar 

• Kunna formulera upplevelser i skrift 

• Kunna skriva enkla texter och meddelanden 

• Kunna skriva så att den som läser förstår innehållet 

• Kunna viss interpunktur 

• Ha en röd tråd i skrivandet 

Exempel på arbetsuppgifter (tala/lyssna) 

• Lyssna till högläsning 

• Samtala om olika ämnen i grupp 

• Muntliga redovisningar 

• Återberätta om någon film eller bok 

• Drama och rollspel 

• Diskutera aktuella händelser 
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• Språklekar 

• Diskutera aktuella händelser och etiska frågor med utgångspunkt från elevernas 

hemländer 

Exempel på arbetsuppgifter (läsa) 

• Språklekar 

• Lästräning varje dag 

• Högläsning 

• Läsa böcker som eleven valt själv/bokrecension 

• Använda sig av faktaböcker, uppslagsverk, tidningsartiklar och läromedel 

• Träna studieteknik 

  

Exempel på arbetsuppgifter (skriva) 

• Använda lämpliga dataprogram 

• Skriva sagor, meddelanden, berättelser, dagbok, händelsebok, faktatexter och dikter 

• Bearbeta egna texter 

• Arbeta aktivt med ett beskrivande språk 

 

Strävansmål (tala/lyssna) 

• Kunna delta aktivt i samtal och diskussioner 

• Kunna förstå en gruppinstruktion 

• Kunna berätta kort om ett eget valt ämne (ex. med hjälp av bilder) 

 

Strävansmål (läsa) 

• Kunna på egen hand läsa faktatexter anpassad för elevens ålder 

• Kunna läsa på egen hand och av eget intresse 

• Kunna förstå innebörden av en arbetsplan och använda den 

• Kunna förstå textens budskap och reflektera över den 

 

Strävansmål (skriva) 

• Utveckla förmågan att skriva enkla texter begripligt för läsaren 

• Kunna skriva läsligt 

• Kunna skriva egennamn med stor bokstav (orter/städer) 

• Skriftligen kunna variera och nyansera språket 
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Bilaga 2 

Tala/lyssna år 1-3 

 Använda lämpliga dataprogram 

 Redovisa bänkbok 

 Återberätta gemensamma upplevelser 

 Ta upp aktuella händelser/nyheter 

 Språklekar rim och ramsor 

 Dramatisering av sagor 

 Lyssna till högläsning 

 Samtala om olika ämnen i grupp 

 Återberätta med hjälp av bilder 

 

Tala/lyssna år 4-6 

 Använda lämpliga dataprogram 

 Redovisa bänkbok 

 Återberätta gemensamma upplevelser 

 Diskutera aktuella händelser/nyheter 

 Språklekar rim och ramsor 

 Drama 

 Lyssna till högläsning 

 Samtala om olika händelser i grupp 

 Muntliga redovisningar återberätta med hjälp av bilder 
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Tala/lyssna år 7-9 

 Använda lämpliga dataprogram 

 Redovisa bänkbok 

 Återberätta gemensamma upplevelser 

 Diskutera aktuella händelser/nyheter 

 Grupparbeten 

 Lyssna till högläsning 

 Samtala kring olika ämnen i grupp 

 Muntiga redovisningar 

 Återberätta med hjälp av bilder 
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Bilaga 3 

Mål att sträva mot i svenska som andraspråk 

 Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven 

 – utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 

egen hand och av eget intresse, 

 – utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och 

i samarbete med andra, 

 – utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet erövrar ett medel för tänkande 

och lärande, kontakt och påverkan, 

 – utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras 

råd,  

 – i dialog med andra uttrycker känslor och tankar som texter med olika syften och 

olika mottagare väcker och stimuleras till att reflektera och värdera, 

 – utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag 

och med olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten 

till dess karaktär och till syftet med läsningen, 

 – får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir förtrogen 

med den värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och även lär känna 

skönlitteratur från andra delar av världen,  

 – tillägnar sig kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, särart i förhållande 

till andra språk, ständigt pågående utveckling, ursprung och historia samt utvecklar 

förståelse för varför människor skriver och talar olika,  

 – tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av grundläggande 

mönster och grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar sin 

förmåga att tillämpa skriftspråkets normer,  

 – utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda 

ordbehandlingsprogram,  
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 – utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information samt att 

tolka, kritiskt granska och värdera budskap i olika källor,  

 – tillägnar sig kunskaper om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga 

att förstå de kulturbundna värderingarna i medierna,  

 – stimuleras till eget kulturellt skapande och till att ta del i kulturutbudet, 

 – lär sig hur det egna lärandet på ett andraspråk går till och lär sig att använda sina 

erfarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa 

kunskaper. 

 

 


