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Titel   
”Det finns så oändligt mycket att jobba med”- en studie om hur pedagoger lägger upp undervisningen i 
förberedelseklasser så att andraspråkselever tillägnar sig det svenska språket 
Title  
“It is so infinite to work with”- a study about how teachers plans the school teaching in preperationsclasses 
so that second language pupils dedicate themselves the Swedish language 
Författare  
Emily Biveland & Anna Nilsson 
 

Sammanfattning  
 
I denna studie har vi undersökt hur pedagoger lägger upp undervisningen i förberedelseklasser och vad de 

fokuserar mest på i sin undervisning för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket på ett så effektivt 

sätt som möjligt.  

 

För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med pedagoger som arbetar 

i förberedelseklasser. Vi har intervjuat fem pedagoger på fem olika skolor i Mellansverige.  

 

I studien har vi kommit fram till att pedagogerna utgår från en individualiserad undervisning i arbetet med 

andraspråkseleverna. De använder mycket bilder och kroppsspråk för att förtydliga och göra undervisningen 

så konkret som möjligt för eleverna. Vi har observerat att pedagogerna fokuserar på språkutvecklingen och 

läs- och skrivinlärningen hos eleverna och i arbetet med detta använder de sig av flera olika metoder för att 

ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov.  

 
 
Nyckelord: Förberedelseklass, andraspråkselever, svenska som andraspråk, undervisning 
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Inledning 
Han är 7 år och anlände till Sverige för sex månader sedan, det var första gången han fick se 

snö. Han och hans familj placerades i en lägenhet i en stad i Mellansverige. Ingen i familjen 

kunde språket och det var problematiskt när de för första gången skulle handla mat i affären 

som låg runt hörnet. När han hade bott två månader i Sverige fick han börja i skolan tillsam-

mans med andra barn som nyligen kommit hit från olika länder. Han hade för första gången 

satt sin fot i skolvärlden, han hade börjat i en klass, en förberedelseklass. På skolgården såg 

han en flicka som lekte med en boll, han ville gärna gå fram och fråga om de skulle leka med 

bollen tillsammans. Men vad skulle han säga för att flickan skulle förstå honom? På lektio-

nerna förstod han inte mycket av vad läraren sa utan han förlitade sig på hennes kroppsspråk 

och på bilderna hon visade. Han tänkte: Kommer jag någonsin lära mig det svenska språket? 

Med det här påhittade exemplet vill vi visa hur vi tror att ett barn kan känna sig när han/hon 

kommer till Sverige. Vi vill även väcka tankar hos dig som läsare och skapa ett intresse och 

en nyfikenhet för att vilja läsa vidare. 

 

Till Sverige invandrar varje år många människor, vuxna som barn, från världens alla hörn. 

Sverige ses som ett mångkulturellt land och alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, som 

vistas här i landet har rätt att gå i svensk skola. Många av barnen har begränsade eller inga 

kunskaper i det svenska språket. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskole-

klassen och fritidshemmet Lpo94 står det att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs 

behov1. Hur går man tillväga för att dessa barn ska tillägna sig vårt språk? Många kommuner 

har så kallade förberedelseklasser där elever som nyligen kommit till Sverige får gå i upp till 

två år. I denna studie har vi studerat hur olika pedagoger lägger upp sin undervisning i dessa 

klasser för att eleverna så effektivt som möjligt ska lära sig den grundläggande svenska som 

de behöver för att klara sig i skolan och i vårt samhälle.  

 

Vårt intresse för hur pedagoger arbetar i förberedelseklasser uppstod när vi började läsa en 

kurs i svenska som andraspråk. I vår lärarutbildning är det inte obligatoriskt att läsa om un-

dervisningen av andraspråkselever. Med tanke på att vi i vår kommande yrkesroll kommer att 

möta elever med olika kulturella bakgrunder anser vi att det är viktigt att man som pedagog 

måste känna till och vara insatt i hur arbetet i förberedelseklasser ser ut. Detta för att vi ska 

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. (2006). Stockholm: 
Skolverket 
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kunna möta dessa elever på ett så professionellt sätt som möjligt när de slussas ut i ordinarie 

klasser. Alla skolor har inte förberedelseklasser utan eleverna kommer ibland direkt till en 

ordinarie klass och då är det oerhört viktigt att man som pedagog känner till hur man på bästa 

sätt går tillväga i arbetet med dessa elever. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger som arbetar i förberedelseklasser 

lägger fokus på i undervisningen för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket så effek-

tivt som möjligt. Syftet är även att undersöka hur pedagoger anpassar undervisningen till ele-

vernas förutsättningar och behov.  

Frågeställning 
• Vad lägger pedagoger fokus på i undervisningen för att eleverna ska tillägna sig det 

svenska språket så effektivt som möjligt? 

• Hur anpassar pedagoger undervisningen i förberedelseklasserna till elevernas förut-

sättningar och behov? 
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Begreppsgenomgång 
I den här delen kommer vi att ta upp några viktiga och centrala begrepp som finns med i vår 

studie och som vi tycker är bra att känna till när man ska läsa den.  

Förstaspråk/Modersmål  
Ett förstaspråk är det språk som lärs in först, oftast modersmålet. I vissa fall kan elever ha 

flera förstaspråk till exempel när någon av eller båda föräldrarna talar mer än ett språk. I skol-

sammanhang kallas elevernas förstaspråk för modersmål.2

Andraspråk 
Ett andraspråk är det språk som lärs in efter tre års ålder då ett eller flera förstaspråk redan har 

etablerats. Det spelar ingen roll om det handlar om det andra, tredje eller fjärde språket i ord-

ningen. Ett andraspråk lärs in i landet där språket används och det lärs in både formellt och 

informellt. Den formella inlärningen sker i skolan och den informella inlärningen sker när 

eleverna träffar andra och övar språket i mer vardagliga situationer. Det tar mellan fem och tio 

år för barn och ungdomar att uppnå en nivå där de kan använda andraspråket i mer krävande 

muntliga och skriftliga situationer och sammanhang.3  

Förberedelseklass 
I en förberedelseklass kan elever som nyligen kommit till Sverige börja för att de ska få en 

lugn start i den svenska skolan och för att de ska få en effektiv undervisning så att de så 

snabbt som möjligt kan tillägna sig ett överlevnadsspråk vilket behövs både i skolan och i 

vardagslivet. Klasserna som oftast består av 5-12 elever kan vara åldersblandade eller bildas 

årskursvis.4  

Individualisering 
Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras begreppet individualisera som att inrätta, ac-

kommodera eller modifiera en metod eller en behandling på olika sätt efter olika individer. 

Behandlingen ska lämpas efter det enskilda fallet.5 Människan blir individualiserad när hon 

                                                 
2 Inger Lindberg. (2004). Andraspråksresan. Stockholm: Folkuniversitetet 
3 Ibid 
4 Pirkko Bergman & Patrik Forshage. (1998). Organisation och innehåll. I: Att undervisa elever med svenska som 
andraspråk – ett referensmaterial. Lund: Studentlitteratur. 
5 Svenska akademiens ordbok. (1997). Göteborg: Svenska Akademien  
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kan uppträda som en enskild eller särskild varelse. Hon är skicklig på att planera och reflekte-

ra kring sitt handlande och är mer ”egenstyrd” och kan själv välja sina livsprojekt.6

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer vi att presentera de viktigaste utgångspunkterna som vi anser är centrala för 

undervisningen i förberedelseklasser. 

Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från den ryske psykologen Lev Vygotskys 

tankar och teorier. Dessa har, enligt läraren Pauline Gibbons, sedan 1980- talet fått allt större 

inflytande i skolundervisningen både i Sverige och i Västeuropa. Teorin går ut på att möta 

eleven där den själv befinner sig och leken spelar en central roll. Inom det sociokulturella 

perspektivet ses den mänskliga utvecklingen som en social företeelse och vi lär tillsammans 

med andra.7 Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk, menar att självständigt age-

rande i olika aktiviteter bidrar till utveckling och lärande hos individen. En sådan utveckling 

kan ske, enligt Vygotsky, i zonen för närmaste utveckling (zone of proximal development). 

Zonen utgör avståndet mellan utvecklingsnivåer, från det att eleven behöver handledning för 

att klara av en viss uppgift till det att eleven kan klara av uppgiften på egen hand. 8  

 
It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Lev Vygotsky)9  

Vidare menar Lindberg att det inom zonen finns kunskaper och färdigheter som eleverna inte 

behärskar självständigt men som ligger inom ramen för deras utveckling. Utvecklingszonen 

kan användas för att förklara hur andraspråksinlärare med hjälp av ett inriktat samtalsstöd kan 

vidga sina språkliga resurser och därmed kommunicera utöver sin förmåga.10 Björk & Liberg 

                                                 
6 Monica Vinterek. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 
7 Pauline Gibbons. (2006). Stärk språket Stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren 
8 Inger Lindberg. (2004). Samtal och interaktion  - ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Lind-
berg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur 
9 Lev Vygotsky. (1978). Mind in society- the development of higher psychological processes. London: Harvard 
University Press s. 86 
10 Lindberg, 2004. Samtal och interaktion  - ett andraspråksperspektiv. 
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citerar: ”Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan han klara på egen 

hand imorgon.” (Lev Vygotsky) 11  

Svenska som andraspråk 
Enligt Gunnar Tingbjörn, universitetslektor i svenska, fanns det fram till år 1960 måttliga be-

hov av undervisning i svenska språket för de elever som inte hade svenska som modersmål. 

Under 1960- talet ökade dock arbetskraftsinvandringen och det blev aktuellt att anordna un-

dervisning i svenska som bedrevs av studieförbund och arbetsmarknadsutbildningar. År 1973 

kom den första universitetskursen i svenska för invandrare och 1982 började beteckningen 

svenska som andraspråk att användas. 1987 infördes svenska som andraspråk som ett eget 

ämne i grundskollärareutbildningen och två år senare blev svenska som andraspråk ett betyg-

satt ämne i gymnasiet. Vidare menar Tingbjörn att när utvecklingen i ämnet kommit så här 

långt fanns en tro på att svenska som andraspråk fått en säkrad ställning i skolväsendet men 

misstro och motstånd mot ämnet fanns fortfarande kvar. Ämnet saknades formellt i grundsko-

lan trots att svenska som andraspråk fanns i både lärarutbildningen och gymnasiet. 1995 blev 

svenska som andraspråk ett eget ämne i hela svenska utbildningsväsendet med egna kurspla-

ner och betygskriterier.12

 

Enligt Skolverket har varje ämne i skolan en kursplan som undervisningen ska följa och i den 

finns det angivna mål som eleverna ska sträva efter att uppnå. Kursplanerna ses som ett kom-

plement till Lpo94.13 I förberedelseklasser utgår undervisningen från kursplanen svenska som 

andraspråk. Undervisningen ska syfta till att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av 

det svenska språket och ska vara i nivå med det språk som elever med svenska som moders-

mål har.14 Tingbjörn menar att det som pedagog är viktigt att känna till att det är en skillnad 

mellan att undervisa i svenska och på svenska. Med undervisning i svenska menas att elever-

na ska få kunskaper och färdigheter om och i det svenska språket. Undervisning på svenska 

innebär att all undervisning bedrivs på svenska men syftet i sig är inte att lära eleverna språ-

kets grunder.15 I undervisningen i svenska som andraspråk är det viktigt att tänka på att elever 

med annat modersmål än svenska har ett dubbelt utbildningsmål, skriver Tingbjörn. De ska 
                                                 
11 Maj Björk & Caroline Liberg. (2006). Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. Stockholm: 
Natur & Kultur s. 13 
12 Gunnar Tingbjörn. (2004). Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick. 
Lund: Studentlitteratur 
13 Kursplaner och betygskriterier. (2007). Stockholm: Skolverket 
14 Kursplanen i svenska som andraspråk. (2000).Stockholm: Skolverket 
15 Gunnar Tingbjörn. (1994). Svenska som andraspråk – en introduktion. Lärarbok 1. Stockholm: Natur & Kul-
tur 
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undervisas i svenska som andraspråk för att lära sig svenska, det vill säga deras andraspråk, 

och de ska även lära sig allt det som svenska elever lär sig i de andra ämnena i skolan. Detta 

ska de dessutom lära sig på det svenska språket som de håller på att lära sig. Det kan vara 

svårt för dessa elever att ta till sig nya kunskaper när de har begränsade färdigheter i språket 

som undervisningen sker på.16  

 

Enligt en publikation från Skolverket bör undervisningen i förberedelseklasser utgå från 

Lpo94 och ge eleven möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Undervis-

ningen ska ge eleven stöd för det språk som eleven hittills skaffat sig sina kunskaper på, det 

vill säga modersmålet. Undervisningen ska också ge eleven möjligheter till studier i det 

svenska språket så att eleven kan tillgodogöra sig kunskaper under den tid – tillfälligt eller 

permanent – som eleven kommer att vistas i Sverige. Den ska dessutom ge eleven en intro-

duktion till det svenska samhället.17 Pirkko Bergman, universitetsadjunkt i svenska som and-

raspråk och Patrik Forshage, rektor, menar att undervisningen i förberedelseklasser ska for-

mas så att den fångar och breddar elevernas omvärldskunskaper. Här fångas även elevernas 

tidigare ämneskunskaper upp och de får sätta ord på redan inlärda begrepp. Det är viktigt att 

hitta en atmosfär i klassrummet med viljan att lära sig, ett behov av att kunna svenska men 

även att eleverna känner att deras modersmål ändå är viktigt. Bergman och Forshage skriver 

att när en elev är mogen att gå vidare i studierna slussas han/hon ut från förberedelseklassen 

till en ordinarie klass med anpassad ämnesundervisning. För de yngre eleverna tar det van-

ligtvis en till två terminer innan de slussas ut i ordinarie klasser men för de äldre eleverna kan 

det ta lite längre tid eftersom de behöver ha ett mer utvecklat språk för att klara av ämnesun-

dervisningen.18 I maj 2007 kom Skolverket ut med ett nytt förslag om mål och riktlinjer i sko-

lan för nyanlända elever. Förslaget innebär att skolan ska arbeta för att varje elev ska få till-

gång till en studiehandledning på modersmålet vilket innebär att eleverna under skoltid sitter 

tillsammans med sin modersmålslärare och får hjälp med sin skolundervisning. Ett åtgärds-

program ska även upprättas där planering av elevens studier och tillhörighet till ordinarie 

klass ska följas upp. Eleverna som går i förberedelseklasser har rätt till en individuell utveck-

lingsplan (IUP) och samma undervisning som elever som går i ordinarie klass.19 Under de 

kommande åren är det enligt Tingbjörn viktigt att lärarutbildningen innehåller mycket mer 

                                                 
16 Tingbjörn, 2004 
17 Undervisning av asylsökande elever i grundskolan. (1997). Stockholm: Skolverket 
18 Bergman & Forshage, 1998 
19 Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever – Redovisning av ett regeringsuppdrag. (2007). Stock-
holm: Skolverket  
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förberedelser för blivande lärare när det gäller svenskundervisningen eftersom svenska nume-

ra är ett andraspråk för så många elever i dagens skolor.20  

Individualisering 
Begreppet individualisering är något som präglar skolans verksamhet och pedagogen Monica 

Vinterek menar att det är svårt att veta exakt vad som avses med individualisering. Det är 

även svårt att få en överblick av effekterna av den individualisering som genomförs, anser 

hon. Individualisering skrivs fram som något som ska anpassas till elevernas läggning, mog-

nad, förmågor, förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Vinterek skriver att indivi-

dualiseringen kan vara av olika slag som innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo och 

metod eller hur elevernas arbete ska värderas. Vidare menar hon att individualisering även 

kan röra anpassning av studiemiljön. För att en undervisning ska kunna kallas individualiserad 

måste den innehålla något av det ovannämnda. Begreppet individualisering kan bli problema-

tiskt då det kan tolkas och realiseras på många olika sätt. Det handlar inte bara om att det 

finns olika former av individualisering utan även vilken syn man som pedagog har på ett elev-

centrerat förhållningssätt, skriver Vinterek. Satsningen på individualisering i skolan kan där-

för få olika resultat och se ut på olika sätt beroende på hur personalen ser på begreppet.21  

 

Enligt Lpo94 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutvecklig genom att utgå från elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Vidare går att läsa att skolan har ett särskilt 

ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen, därför 

kan undervisningen aldrig formas lika för alla utan hänsyn måste tas till elevernas olika förut-

sättningar och behov.22 För att koppla det som står i Lpo94 till individualiseringsbegreppet 

måste man som pedagog tänka på att det finns många olika typer av behov hos eleverna. Vin-

terek förklarar att individualiseringen kan röra elevernas behov av kunskap och tillfredsstäl-

lelse, framtidsbehov som möjlighet till fortsatt utbildning och arbete och behovet att utveckla 

kunskap, intresse och förmågor. Det kan även innebära att undervisningen ska anpassas till 

ork eller andra förutsättningar som eleverna har. Som pedagog måste man ta hänsyn till det 

individuella kunskapsläget, elevens tidigare erfarenheter och de förutsättningar som elevens 

                                                 
20 Tingbjörn, 2004 
21 Vinterek, 2006 
22 Lpo94, 2006 
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sociala situation ger. När innehållet i det som ska studeras anpassas på olika sätt används oli-

ka former av individualisering, menar Vinterek.23  

Tidigare forskning 
Det tar många år för andraspråkselever att nå upp till samma språknivå som elever med 

svenska som modersmål. Det är viktigt att man som pedagog vet hur man ska gå tillväga i 

undervisningen för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket så effektivt som möjligt. 

Här kommer vi att presentera tidigare forskning som vi hittat inom detta område och som tar 

upp hur man som pedagog bör arbeta med andraspråkselever och vad som är viktigt att ha 

med i undervisningen för att de ska ta till sig det svenska språket. 

Att arbeta med bilder, kroppsspråk och sång 
I undervisningen med andraspråkselever är det ont om färdigt material. Enligt läraren Caroli-

ne Carlson måste man därför som pedagog vara fantasirik och kunna sätta ihop eget material 

som gärna innehåller bilder. I förberedelseklasser använder pedagoger mycket bilder för att 

förtydliga vad de menar. Det blir lättare för eleverna att lära sig nya ord när de kan koppla 

ihop det med en bild. Vidare beskriver Carlson att bilden är ett viktigt hjälpmedel i språkut-

vecklingen och med hjälp av bilder kan orden få en mening. Desto tydligare pedagogerna är 

desto lättare är det för eleverna att förstå och hon menar att det är viktigt att pedagogerna även 

har ett rikt kroppsspråk. Carlsson har uppmärksammat att pedagogerna arbetar mycket med 

kroppen för att förtydliga orden för eleverna genom att hela tiden peka och visa med gester. 

Även drama är ett arbetssätt där pedagogerna arbetar med kroppsspråket, men då tillsammans 

med eleverna.24 Susanne Benckert, språkpedagog och lärare i svenska som andraspråk, skri-

ver att ett sätt för andraspråkselever att lära sig ord och begrepp på är att sjunga sånger, vilket 

även ger eleverna möjlighet att lära sig språket på ett lättsamt sätt. När man som pedagog väl-

jer sånger till andraspråkselever är det viktigt att tänka på hur sångerna är utformade så att de 

inte blir för svåra att förstå, menar Benckert. Det finns många enkla och användbara vardags-

sånger som kan användas i undervisningen. Med hjälp av att visa bilder och föremål är det 

lättare att förstå orden i sången, allt för att undervisningen ska bli så konkret som möjligt för 

eleverna.25 Att lära in ord, fraser och tonfall i det nya språket går, enligt Carlson, lättare med 

                                                 
23 Vinterek, 2006 
24 Caroline Carlson. (2001). Hur man arbetar i en förberedelseklass. Linköping: Linköpings Universitet, Institu-
tionen för Utbildningsvetenskap 
25 Susanne Benckert. (1998). Hur man kan arbeta med svenska som andraspråk med yngre elever, några exem-
pel. I: Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Stockholm: Skolverket 
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hjälp av sång och musik. Sången bidrar till språkutvecklingen hos andraspråkseleverna och 

den gynnar även gemenskapen och stämningen i klassen. Hon menar att ett bra exempel för 

att utveckla språket är rim och ramsor som är uppbyggda av enkel text och melodi och som 

upprepar sig och förstärks med rörelser, vilket förbättrar kroppsuppfattningen hos eleverna. 

Även artikulationen och rytmen i språket tränas genom sång, rim och ramsor. 26  

Ordförråd och ordinlärning 
Carlson menar att undervisningen i förberedelseklasser ska vara individualiserad, genomtänkt 

och ändamålsenlig för elevernas fortsatta liv. Hon skriver om att den första undervisningen 

som sker ska syfta till att eleverna tillägnar sig de ord och fraser som behövs i vardagssitua-

tioner och för att de ska kunna uttrycka enkla behov.27 Ingegerd Enström, universitetslektor i 

svenska, skriver om vikten av att ha ett stort och brett ordförråd och hur pass viktig ordinlär-

ningen är för andraspråkselever för att kunna förstå vad som sägs och skrivs i olika samman-

hang. Att bygga upp ett stort ordförråd är krävande och mödosamt men nödvändigt för att 

eleverna ska vara rustade för språkligt krävande situationer menar hon. Vidare skriver En-

ström att det krävs långvarig och intensiv kontakt med ett språk för att uppnå ett ordförråd 

som ligger nära en infödds och för att tillgodogöra sig en hög språkfärdighetsnivå. För att 

eleverna ska tillägna sig det svenska språket måste de bekanta sig med det på flera olika sätt 

och Enström menar att en viktig del av detta arbete sker genom att eleverna både lyssnar på 

språket och läser olika texter. För att andraspråkseleverna ska lära sig nya ord måste de se och 

höra ord i olika sammanhang för att de ska bli förtrogna med ett ords alla betydelser. För ele-

ver i förberedelseklasser där inlärningen av språket sker relativt fort gäller det att göra arbetet 

så effektivt som möjligt. Den viktigaste faktorn för en god läsförståelse är ordförrådets om-

fång, förklarar Enström. Hon påpekar att en riklig och omväxlande läsning främjar elevernas 

språkfärdighet och är den stora källan till ett utökat och varierat ordförråd.28  

Arbeta med skönlitteratur 
Vi har genom litteraturen uppmärksammat hur pass viktig läsningen är för andraspråkselever. 

Margareta Holmegaard, professor i allmän språkvetenskap och Inger Wikström, Fil. Mag. i 

bland annat pedagogik och svenska som andraspråk, påpekar att ett av skolans viktigaste upp-

                                                 
26 Carlson, 2001 
27 Ibid 
28 Ingegerd Enström. (2004). Ordförråd och ordinlärning – med särskiljt fokus på avancerade inlärare. I: Hylten-
stam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 
Lund: Studentlitteratur 
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drag när det gäller läsningens roll i skolarbetet är att skapa en positiv attityd till läsningen och 

göra alla elever till goda läsare. De anser att läsning av skönlitteratur därför bör ha en fram-

trädande plats i undervisningen. Andraspråkseleverna behöver oftast inte ha några speciella 

förkunskaper när de läser texterna, det är ordförrådet som sätter gränser för hur svåra texter 

eleverna kan läsa.29 Även Sarah Hudelson, andraspråksforskare, understryker vikten av skön-

litteratur i undervisningen med andraspråkselever. Hon menar att det är viktigt för eleverna att 

möta skönlitteratur, både att läsa själva och att pedagogerna läser för eleverna. Genom arbetet 

med skönlitteratur lär sig eleverna strukturen i språket och de inser att bilderna kan hjälpa 

dem att förstå handlingen.30  

 

Läraren Birgitta Alleklev och bibliotekarien Lisbeth Lindvall skriver om läsprojekt Listiga 

räven som visat sig framgångsrikt i arbetet med andraspråkselever. Resultatet av projektet 

visar bland annat att elevernas läsintresse ökade, läsförmågan och ordförrådet blev bättre, 

språket utvecklades och elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blev mycket bättre. 

Projektet startades på Kvarnbyskolan i Rinkeby 1994 i samarbete med Rinkeby bibliotek och 

pågick under 3 år.  Projektet innebar att pedagogerna utgick från hur eleverna lär sig och var 

de befann sig kunskapsmässigt. I Listiga Räven-projektet lärde sig eleverna läsa och skriva 

genom noga utvald skönlitteratur och facklitteratur istället för klassiska läroböcker som oftast 

annars används i skolundervisningen. Pedagogerna utgick alltid från varje elevs intresse när 

böcker valdes ut så att eleverna blev motiverade till att vilja läsa. Det var viktigt att läsningen 

alltid upplevdes som positiv så att det blev något eleverna ville fortsätta med. Läsning och 

skrivning fanns med i alla aktiviteter genom att klassen utgick från böcker för att sedan dra-

matisera, måla, rita och skriva om det som de hade läst. Dessa aktiviteter genomsyrade hela 

skoldagen. I projektet arbetade pedagogerna även utifrån olika teman beroende på vilken bok 

klassen för tillfället läste.31  

Temaarbete i undervisningen 
Holmegaard och Wikström skriver om temaarbete i samband med undervisningen av andra-

språkselever. De menar att temabaserat och ämnesintegrerat innehåll ger goda förutsättningar 

                                                 
29 Margareta Holmegaard & Inger Wikström. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I: Hyltenstam, Ken-
neth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Stu-
dentlitteratur  
30 Sarah Hudelson. (1994). Literacy developement of second language children. I: Genesee F (red.) Educating 
second language children. New York: Cambridge University Press 
31 Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall. (2000). Listiga Räven – Läsinlärning genom skönlitteratur. Stockholm: 
En bok för alla 
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för eleverna. Genom att arbeta tematiskt får andraspråkseleverna upprepade gånger möta tex-

ter som innehållsmässigt ligger nära varandra. De får även möta ord och begrepp som är spe-

ciella för ämnesområdet men som kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang de 

används, vilket gynnar ordförrådet på ett positivt sätt. För att detta ska fungera i praktiken 

krävs en mycket effektiv undervisning baserad på en lång- och kortsiktig planering. Ämnesin-

tegreringen bidrar även till att andraspråkseleverna får lättare att minnas då de får mer tid till 

att bearbeta ett innehåll på ett mer ingående sätt eftersom temaarbete oftast sträcker sig över 

en längre period.32 Benckert beskriver att bearbetningen kan ske genom att förberedelseklas-

sen skriver texter på blädderblock om sådant de upplevt eller talat om tillsammans. De läser 

sedan texterna högt gemensamt så att alla kan vara med, även de som inte kommit så långt i 

sin språkutveckling. Texterna används även för att arbeta med ord och uttryck och eleverna 

får hitta ord som är nya för dem och leta efter ord som börjar på en specifik bokstav.33 Carl-

son skriver att hon i en förberedelseklass har observerat att hela undervisningen bygger på 

tematiskt arbete. De teman klassen arbetade utifrån var bland annat jag själv, min familj, 

hemmet, årstider, känslor, kroppen och kläder. Hon menar att det är viktigt att fundera över 

hur angeläget temaområdet är för de elever som går i förberedelseklassen.34  

Samtalet och språket 
Pirkko Bergman, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Tua Abrahamsson, uni-

versitetsadjunkt och doktorand i tvåspråkighet, menar att det i undervisningen med andra-

språkselever måste finnas en kontinuerlig uppföljning av elevernas språkutveckling. För att 

skolan ska kunna ta hänsyn till elevernas förutsättningar och för att de ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen är det viktigt att pedagogerna har kunskap om elevernas aktuella språknivå 

vilket även poängteras i kursplanen i svenska som andraspråk.35 Även Holmegaard och Wik-

ström skriver att pedagoger ska kunna möta andraspråkseleverna där de befinner sig språkligt 

och veta vilka förkunskaper de har, därför är interaktionen mellan pedagoger och elever avgö-

rande.36 Carlsson skriver att modersmålslärare är en stor resurs i förberedelseklasser då de kan 

hjälpa till att hitta elevernas befintliga nivå och de kan lättare förstå och ta reda på varför det 

uppstår eventuella problem vid elevernas språkinlärning.37 Holmegaard och Wikström anser 

                                                 
32 Holmegaard & Wikström, 2004 
33 Benckert, 1998 
34 Carlson, 2001 
35 Pirkko Bergman & Tua Abrahamsson. (2004). Bedömning av språkfärdigheten hos andraspråkselever. I: Hyl-
tenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 
Lund: Studentlitteratur 
36 Holmegaard & Wikström, 2004 
37 Carlson, 2001 
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att pedagogerna måste ha högt ställda förväntningar på eleverna och ge dem utrymme att ut-

trycka sig på sin nivå. I förberedelseklasser vill pedagogerna hela tiden att eleverna ska vara 

aktivt deltagande för att så effektivt som möjligt tillägna sig det svenska språket. Holmegaard 

och Wikström påpekar att pedagogerna medvetet och aktivt bör stötta eleverna i deras försök 

att formulera sig och de måste få möjlighet att uttrycka sina tankar både skriftligt och munt-

ligt. Författarna menar även att eleverna kan stötta varandra och bidra till varandras språkut-

veckling genom att de i undervisningen får använda språket i en mängd olika funktioner. Här 

är smågruppsarbete ett bra arbetssätt då det ger unika möjligheter för eleverna att utveckla 

färdigheter i språket vilket inte alltid det traditionella lärarstyrda klassrumssamtalet ger sam-

ma möjligheter till.38 Även Hudelson skriver att smågrupper och en individuellt anpassad 

undervisning är väldigt viktig för att andraspråkselever ska skapa förståelse och för att de ska 

lära sig att samarbeta i olika lärandesituationer.39  

 

Christina Rodell Olgaç, lågstadielärare och adjunkt i pedagogik och lärarutbildaren Marga-

retha Boman skriver att i konfliktsituationer som uppstår och vid hanteringen av dessa tränas 

språkliga och begreppsliga uttryck vilket gör att eleverna utvecklar den begreppsliga och den 

språkliga förmågan. Språket tränas i autentiska situationer och måltiderna är ett bra tillfälle 

som gynnar språkutvecklingen. De menar att det under lunchen skapas en ömsesidig dialog 

eleverna emellan och även mellan pedagog och elev. Det finns ett rikt språkligt innehåll i 

samtalen, rutinerna och den sociala samvaron som sker vid matbordet.40  

Metod 
Nedan kommer vi att presentera den metod som vi använt oss av i vår studie. Vi kommer att 

beskriva val av undersökningsgrupp, hur vi har gått tillväga samt hur vi har bearbetat vårt 

material. 

Kvalitativ metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer i vår studie eftersom 

vi ansåg att det var det bästa sättet för oss att få fram relevant material på. Vi tyckte att det var 

ett bra sätt eftersom vi vid intervjuer träffar intervjupersonerna personligen och det är då lätta-

re att ställa frågor och få fram den information vi söker till vår studie. Runa Patel, filosofie 
                                                 
38 Holmegaard & Wikström, 2004 
39 Hudelson, 1994 
40 Christna Rodell Olgaç & Margaretha Boman. (1999). Liv och lärande i förberedelseklass. Stockholm: Lärar-
högskolan, Institutionen för pedagogik  
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licentiat och Bo Davidson, universitetslektor, menar att vid kvalitativa undersökningar är man 

som forskare intresserad av djupet och kvaliteten på sin studie och av att förstå enskilda per-

soner. Den teknik man som forskare väljer att använda sig av för att samla information beror 

på vad som kan tyckas ge bäst svar på frågeställningarna.41 Inom den kvalitativa forskningen 

finns flera olika metoder att använda sig av. Enligt professorn Alan Bryman är dessa: delta-

gande/observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder samt insam-

ling och kvalitativ analys av texter och dokument. Bryman menar att kvalitativa studier byg-

ger på en forskningsstrategi där fokus oftare läggs på ord än på siffror. Vidare skriver han att 

utgångspunkten vid en kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv, det vill säga vad 

som är viktigt och betydelsefullt för dem.42 Oavsett vilken metod som används så måste man 

som forskare bestämma sig för vilka som ska delta i undersökningen, hur de ska väljas ut samt 

på vilket sätt informationen ska samlas. När man har bestämt sig för hur undersökningen ska 

genomföras måste man ha sina syften och frågeställningar som utgångspunkt.43  

Undersökningsgrupp 
Ett av våra syften med studien är, som redan nämnts, att undersöka vad pedagoger som arbe-

tar i förberedelseklasser lägger fokus på i undervisningen för att eleverna ska tillägna sig det 

svenska språket så effektivt som möjligt. Av den anledningen har vi intervjuat fem pedagoger 

på fem olika skolor som arbetar i förberedelseklasser med elever i åldrarna 7-15 år. Skolorna 

som vi var på ligger i tre orter i Mellansverige. Vi valde olika orter och skolor för att få större 

möjlighet att se eventuella variationer i arbetssätten hos pedagogerna.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
För en forskare är reliabilitet och validitet viktiga kriterier när det gäller att avgöra kvaliteten 

och relevansen i sin studie. Validitet innebär att vi måste veta att vi undersöker det som vi är 

ute efter att undersöka och om slutsatsen vi kommer fram till är giltig eller inte. Reliabilitet 

rör frågan om pålitlighet och huruvida resultaten i undersökningen är tillförlitliga eller inte.44 

Patel och Davidson beskriver att kvalitativa intervjuer innebär att man som forskare inte i 

förväg kan formulera svarsalternativ för den som blir intervjuad och man kan inte heller avgö-

                                                 
41 Runa Patel & Bo Davidson. (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
42 Alan Bryman. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi 
43 Patel & Davidson, 2003 
44 Bryman, 2002 
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ra vad som är ett sanningsenligt svar på en fråga.45 Vi anser att vårt material är tillförlitligt då 

vi personligen träffat pedagogerna och har spelat in alla våra intervjuer på band. Vi har även 

fått se de läroböcker och det material som pedagogerna har pratat om under intervjuerna. Vi 

kan dock inte svara för om vi som intervjuare har påverkat intervjupersonernas svar genom att 

exempelvis instämma eller nicka, detta är i så fall inget som vi märkt någonting av. Vi anser 

att vi har fått fram mycket och relevant material utifrån intervjuerna. Det går troligtvis inte att 

generalisera vår studies resultat i övriga Sverige eftersom vi endast intervjuat fem pedagoger 

på tre olika orter i Mellansverige. Vårt omfång är för litet för att kunna dra en rikstäckande 

slutsats av vårt resultat. För att kunna göra detta hade vi behövt intervjua mycket fler pedago-

ger på många olika orter runt om i landet. 

Forskningsetiska principer 
När man som forskare ska göra kvalitativa intervjuer är det viktigt att fundera över forsk-

ningsetiska principer som rör de individer som medverkar i undersökningen och enligt Veten-

skapsrådet är dessa: 

• Konfidentialtitetskravet som innebär att man som forskare måste värna om individens 

integritet samt att de uppgifter som erhålles om och från individen måste behandlas 

konfidentiellt. Läsaren av studien ska inte på något sätt kunna urskilja någon individ 

som medverkat i undersökningen. 

• Informationskravet som betyder att individerna som deltar i studien måste informeras 

om syftet med denna och vad deras deltagande kommer att innebära. 

• Samtyckeskravet som innebär att individerna själva har rätt att bestämma över sitt del-

tagande. 

• Nyttjandekravet som betyder att de uppgifter som samlas in endast får användas i den 

aktuella studien.46   

Vi anser att vi har uppfyllt dessa principer genom att vi inte nämner några namn på vare sig 

pedagoger, skolor eller orter i studien. Vi informerade pedagogerna om vårt syfte med studien 

och vi berättade även för dem att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

välja att avbryta deltagandet i studien. För att vara säkra på att det material vi fått fram inte 

skulle komma vidare spelade vi över intervjuerna efter att vi transkriberat dem. 

                                                 
45 Patel & Davidson. 2003 
46 Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Veten-
skapsrådet 
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Genomförande 
För att ta reda på var vi kunde komma i kontakt med pedagoger som arbetar i förberedelse-

klasser letade vi på olika kommuners hemsidor inom ett län i Mellansverige. Via hemsidorna 

hittade vi endast sex sådana skolor vilka vi tog kontakt med genom att vi skickade ut en för-

frågan via e-post. I e-posten bifogade vi ett missiv där vi skrev vad vår studie går ut på samt 

att vi ville komma i kontakt med berörd personal.47 Några av pedagogerna hörde av sig till 

oss och några tog vi kontakt med efter ett par dagar för att höra om de ville medverka i studi-

en och därmed bestämma tid och plats. Det var sammanlagt fem pedagoger som ville ställa 

upp på våra intervjuer Vi hade ett bortfall men vi anser att det inte har någon betydelse för 

tillförlitligheten i vår studie. Vårt mål var att intervjua fem pedagoger på fem olika skolor 

vilket vi uppnådde trots bortfallet.  

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer när vi intervjuade pedagogerna som 

arbetar i förberedelseklasserna. Detta innebär att vi hade en frågemall48 men ordningsföljden 

på våra frågor kunde variera och vi hade även möjlighet att lägga in uppföljningsfrågor bero-

ende på vilka svar vi fick av de intervjuade pedagogerna.49 Professor Steinar Kvale skriver 

om olika sorters frågor som kan användas under intervjuer. De frågor vi använde oss av var 

inledande frågor vilket innebär att intervjupersonerna kan ge spontana och rika beskrivningar 

av det de upplever. Vi inledde frågorna med ”Kan du beskriva…” och ”Kan du berätta om…” 

För att få ett bredare och djupare innehåll var vi som intervjuare uppmärksamma på vad peda-

gogerna sa och vi använde oss av uppföljningsfrågor. Dessutom använde vi oss av så kallade 

sonderande frågor, det vill säga då vi som intervjuare söker svaren genom att ställa frågor 

som ”Kan du berätta mer om…” och ”Har du fler exempel på…”50  

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att, precis som Bryman skriver, så för-

bättrar bandinspelade intervjuer vårt minne av vad som har sagts. Det är även en fördel för oss 

att vi kan lyssna på svaren flera gånger och vi kan dessutom lättare analysera vad pedagoger-

na menar.51 En annan fördel med bandinspelade intervjuer är att man som intervjuare kan 

notera och anteckna under tiden och även titta på kroppsspråket som pedagogerna visar.52 

Intervjuerna genomfördes i ett klassrum eller konferensrum på varje skola och tog i genom-

                                                 
47 Missiv, se bilaga 1 
48 Intervjufrågor, se bilaga 2 
49 Bryman, 2002 
50 Steinar Kvale. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
51 Bryman, 2002 
52 Patel & Davidson, 2003 
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snitt en timme per pedagog. Innan vi påbörjade varje intervju så förklarade vi syftet med vår 

studie och vi frågade pedagogerna ännu en gång om de ville ställa upp på en bandinspelad 

intervju, allt för att hålla oss till de forskningsetiska principerna. Vi var dessutom extra tydliga 

med informationen om användandet av bandspelaren eftersom det kan kännas obehagligt att 

bli inspelad. I vårt fall var alla pedagoger villiga att ställa upp på en bandinspelad intervju. 

Enligt Bryman finns det dock en nackdel vid bandinspelning vilket är att intervjupersonerna 

kan hämmas av inspelningsutrustningen.53 Detta kunde vi uppmärksamma vid en av intervju-

erna då pedagogen blev nervös och ville att vi skulle stänga av bandspelaren ett par gånger. I 

samband med tre av våra intervjuer var vi med i den aktuella förberedelseklassen för att få en 

bättre bild av hur undervisningen går till. Vi var med under en och en halv till två timmar och 

deltog i klassens arbete.  

Bearbetning av material 
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi den, vilket innebär att vi lyssnade på bandet 

där vi hade spelat in intervjun och skrev ordagrant ner allt som sagts i ett dokument på datorn. 

Detta underlättade för oss eftersom vi i minnet inte behövde komma ihåg allt som sagts. En-

ligt Bryman underlättar transkribering även en noggrann analys av vad intervjupersonerna har 

sagt och dessutom kan vi som intervjuare göra upprepade genomgångar av de intervjuade 

personernas svar. Det gör det även enklare för oss om vi vill använda oss av citat från svaren 

vi fått fram.54 Transkribering är ett mycket tidskrävande tillvägagångssätt och varje intervju 

tog tre till fyra timmar för oss att transkribera. 

Resultat och analys 
I den här delen av studien redovisar och analyserar vi det resultat vi har fått fram genom in-

tervjuerna och vi kopplar även avsnittet till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Vi kategoriserar vårt resultat för att hela tiden ha vårt syfte och vår frågeställning, som be-

handlar vad pedagogerna lägger fokus på i undervisningen för att eleverna ska tillägna sig det 

svenska språket så effektivt som möjligt och hur pedagogerna anpassar undervisningen till 

elevernas förutsättningar, i åtanke.  

                                                 
53 Bryman, 2002 
54 Ibid 
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Individualiserad undervisning 
Enligt pedagogerna och även vad vi har uppmärksammat så bygger hela undervisningen i för-

beredelseklasserna på individualisering, alltså, pedagogerna utgår från varje enskild elev ef-

tersom de oavsett bakgrund och ålder befinner sig på helt olika kunskapsnivåer. Här kan vi 

tydligt se att pedagogerna följer vad som står i Lpo94, att hänsyn ska tas till varje enskild 

elevs förutsättningar och behov.55 Pedagogerna berättar att de måste ta reda på vad varje elev 

har med sig för kunskaper och låta eleverna börja där de befinner sig och de lägger upp un-

dervisningen utifrån det. 

 
För det är ju inte bara det att de ska försöka att lära sig lite skaplig svenska så att de något sådär 

kan klara sig i verkligheten utan man får ju försöka att bygga på det de har med sig i bagaget och 

har man då väldigt lite med sig i bagaget så är det ju som att börja med en år ett ungefär alltså…. 

Det är ju viktigt att de barn som har kommit en bit på väg redan när de kommer till Sverige att 

man bygger vidare på deras för de kan ju ha massor med kunskap med sig så de liksom bara be-

höver sätta ord på all den här kunskapen de redan har va. (Pedagog 3) 

 

Spridningen på elevernas kunskaper är stora eftersom vissa precis anlänt till Sverige och vissa 

har bott här i upp till två år. Vi har noterat att pedagogerna hela tiden måste tänka på vad som 

är viktigt för eleverna att ha med sig i framtiden och att de kunskaper de har med sig inte får 

hämmas utan att eleverna får bygga vidare på det som de redan kan. Som vi skriver i littera-

turgenomgången tar även Vinterek upp vikten av att anpassa undervisningen till elevernas 

individuella kunskapsläge, tidigare erfarenheter och de förutsättningar elevernas sociala situa-

tion ger.56 För att anpassa skolarbetet till eleverna så låter pedagogerna eleverna arbeta myck-

et med individuella uppgifter. En av pedagogerna beskriver att en stor del i hennes undervis-

ning är arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). På så sätt kan hon till-

sammans med elev och föräldrar tydligt följa elevens utveckling. I IUP- dokumentet ingår 

bland annat att pedagog, elev och föräldrar diskuterar och skriver ner elevens starka sidor, vad 

eleven ska utveckla och på vilket sätt detta ska ske. I dokumentet ingår även hur eleven sam-

spelar med andra och hur väl den kan följa regler. Pedagogen förklarar att arbetet med IUP 

följs upp ett par gånger per termin vid bland annat utvecklingssamtalen. Eftersom eleverna 

ligger på väldigt spridda nivåer anser pedagogen att det är väldigt viktigt att arbeta med IUP- 

dokumenten med andraspråkselever. Vi håller med om att arbetet med IUP är ett utmärkt red-

skap och som pedagog kan man med detta arbete följa elevernas utveckling tydligt och struk-

                                                 
55 Lpo94, 2006 
56 Vinterek, 2006 
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turerat. Enligt det förslag från Skolverket som vi berör tidigare ska alla elever som går i förbe-

redelseklasser ha rätt till en individuell utvecklingsplan.57

Bilder, kroppsspråk och laborativt material 
En stor utmaning med arbetet i förberedelseklasser är hur elever och pedagoger ska kunna 

förstå varandra då eleverna har bristfälliga färdigheter i det svenska språket. Vi har uppmärk-

sammat att pedagogerna i förberedelseklasserna använder sig av bilder, kroppsspråk, gester 

och mimik i samspelet med eleverna för att kunna kommunicera med dem. Carlson betonar 

vikten av ett rikt kroppsspråk och att förtydliga orden för eleverna genom att hela tiden peka 

och visa med gester.58 Det finns inte mycket material att tillgå i arbetet med andraspråksele-

ver och pedagogerna berättar att de får göra mycket egengjort material och egna bilder. Carl-

son skriver att man som pedagog måste vara fantasirik och kunna sätta ihop mycket eget ma-

terial som innehåller bilder.59 Vi har uppmärksammat att undervisningen i förberedelseklas-

serna i stort sätt alltid utgår från bilder och eftersom det inte finns färdiga bilder på allting är 

det ett enormt redskap att kunna rita egna bilder till sådant man som pedagog spontant kom-

mer in på och pratar om med eleverna. 

 
Det blir mycket bilder, man utgår ifrån bilden hela tiden. Så att det är bilden som gör att de kan 

fixera vad det är jag är ute efter så att de kan hänga upp det på någonting. (Pedagog 1) 

 

Pedagogerna påpekar att det är viktigt att fånga varje lärandetillfälle och förklara och visa för 

eleverna vad det är man menar när de inte förstår så att de på så sätt kan tillgodose sig nya ord 

och bredda ordförrådet. Vi har förstått att det är omöjligt att bara förklara och gå vidare när 

eleverna inte har förståelsen, därför är bilder och kroppsspråk oerhört viktigt i samspelet med 

eleverna. När pedagogerna använder sig av bilder är det bra att alltid skriva under bilden vad 

den föreställer så att eleverna kan sammankoppla bild och ord, allt för att göra det så konkret 

som möjligt för eleverna. Även laborativt material är ett bra komplement för att andraspråks-

eleverna ska tillägna sig det svenska språket. En av pedagogerna berättar att hon använder 

pussel och spel, till exempel alfabetsspel, där eleverna får träna på det svenska alfabetet. 

                                                 
57 Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2007 
58 Carlson. 2001 
59 Ibid 
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Svenskundervisningen 
Vårt syfte med studien är bland annat att undersöka vad pedagogerna lägger fokus på i under-

visningen för att eleverna i förberedelseklasser ska tillägna sig det svenska språket så effektivt 

som möjligt. Enligt kursplanen i svenska som andraspråk ska eleverna kunna använda det 

svenska språket i tal och skrift, vilket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv. Ämnet 

svenska som andraspråk ska hjälpa eleverna att utveckla deras förmåga att tala och lyssna, 

läsa och skriva i olika situationer. Det svenska språket är grundläggande i skolarbetet och ge-

nom språket sker kommunikation och samarbete med andra.60 Vi har uppmärksammat att 

svenskundervisningen upptar den största delen av arbetet i förberedelseklasserna och därför är 

den delen störst i resultatet och analysen.  

Språkutvecklingen 
Vi har uppmärksammat att en röd tråd i den litteratur vi läst och i de intervjuer vi genomfört 

är att språkutvecklingen tillsammans med läs- och skrivinlärningen är det som pedagoger läg-

ger fokus på i undervisningen i förberedelseklasser. Vi kan se att det hos pedagogerna finns 

en målsättning att ge eleverna så mycket talutrymme som möjligt eftersom målet med förbe-

redelseklasser är att eleverna ska tillägna sig ett överlevnadsspråk, vilket vi tar upp under litte-

raturgenomgången.  

 
Jag vill jobba så att barnen får större pratutrymme, jag vill jobba så de får utmanande uppgifter 

så att de känner att det är, så att de får tänka. Att de blir motiverade och försöka lösa problem 

och prata ihop och så. Det finns flera andra aspekter som jag tycker är viktigt och att få till det 

sen, hur gör jag, hur ska jag lägga upp det? Det är lätt att det ändå blir att vi pratar, till exempel 

alldeles för mycket. (Pedagog 2) 

 

I undervisningen lägger pedagogerna stort fokus på språket, framförallt vardagsspråket och de 

ger stor plats till arbetet med elevernas ordförråd. Detta kopplar vi till vårt syfte som berör 

vad pedagogerna lägger fokus på för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket. Vi kan 

se att alla pedagogerna är överens om att det första som eleverna måste arbeta med är att byg-

ga upp ett brett svenskt ordförråd. Här kan vi jämföra med Enström som uttrycker hur viktigt 

ordinlärningen är för andraspråkselever för att de ska kunna tillgodogöra sig en hög språkfär-

dighetsnivå.61 Pedagogerna anser även att det är väldigt viktigt att prata om olika begrepp 

med eleverna. Det spelar ingen roll om eleverna är ute på rast, i skogen eller i klassrummet 
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utan nya ord och begrepp tas alltid upp för att knyta an till den aktuella situationen, vilket gör 

att det blir mer konkret för eleverna. I sånger, visor, rim och ramsor finns det många ord och 

fraser och flera av pedagogerna nämner att det är bra att öva in språket på det här sättet då 

eleverna får träna på det rytmiskt. Carlson menar att det med hjälp av sång och musik går lät-

tare att lära in ord, begrepp, fraser och tonfall i det nya språket. Rim och ramsor som är upp-

byggda av enkel text och melodi är också ett bra hjälpmedel för att utveckla språket.62 Peda-

gogerna anser att språkutvecklingen bör ske i så många situationer som möjligt och de tycker 

att allt som har med idrott, skapande och musik att göra är bra lärandesituationer. I arbetet 

med språkutvecklingen är modersmålslärare en viktig resurs då de under lektionstid kommer 

in och stöttar eleverna i undervisningen. De hjälper eleverna i deras skolarbete med att till 

exempel förklara svåra ord och begrepp. Som vi skriver tidigare har elever i förberedelseklas-

ser, enligt Skolverket, rätt till studiehandledning på modersmålet.63 Vi har uppmärksammat 

att eleverna i endast tre av de fem klasser vi har varit i kontakt med får studiehandledning på 

sitt modersmål. Vi kommer att diskutera detta vidare under rubriken slutsats och diskussion.  

 

För att andraspråkseleverna ska få en bredare språkstimulans och för att de ska knyta kontak-

ter utanför förberedelseklasserna berättar tre av pedagogerna att deras elever ingår i ordinarie 

klasser. De menar att andraspråkseleverna lär sig mycket av eleverna som går i ordinarie klas-

ser, både språkmässigt och hur man ska vara mot varandra men även hur skolarbetet ser ut 

utanför förberedelseklassen. Det är viktigt att man som pedagog utnyttjar alla språktillfällen 

och ser till att alla vardagssituationer blir en del av språkutvecklingen så att eleverna lär sig så 

många nya ord och begrepp som möjligt.  

 
Fokus det är alltså på att skapa kommunikation, det är det verkligen. Sätta dem i en situation där 

de själva känner längtan efter att lära sig. Det får absolut inte bli för abstrakt (Pedagog 4) 

 

Som vi förstår utvecklar eleverna inte bara sitt språk på lektionstid utan för att få in så mycket 

språkutveckling som möjligt arbetar pedagogerna mycket omkring lektionerna så att allt blir 

inlärning och utveckling. Två av pedagogerna förklarar att i samspel med andra kan konflikter 

ibland uppstå och då utnyttjar de situationerna som ett tacksamt språktillfälle. Vid en konflikt 

är eleverna verkligen motiverade att prata och att prata för sin sak. Pedagogerna vill verkligen 
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63 Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever – Redovisning av ett regeringsuppdrag. (2007). Stock-
holm: Skolverket 
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ta vara på dessa tillfällen, sätta sig ner och diskutera med eleverna och ge dem tid till att för-

klara vad som hänt och varför.  

 
Lite så blir det väl att man får ett annat förhållningssätt att man tänker huvudsaken att de lär sig 

lite ord här om någonting eller man tänker när de håller på att berättar om någon konflikt att vad 

duktig han har blivit på att berätta står man och tänker istället. (Pedagog 5) 

 

Något vi har noterat är att det finns många olika språksituationer för pedagogerna att ta vara 

på och liksom konflikter så är till exempel lunchen ett tillfälle som gynnar andraspråkselever-

nas språkutveckling. En av pedagogerna förklarar att hennes elever måste ställa frågor om 

allting i matsalen. Eleverna måste be om lov om de ska hämta en smörgås, mer mat eller om 

de får gå och de måste kunna uppföra sig i matsalen. Pedagogen tycker att det är ett bra tillfäl-

le då eleverna lär sig matord, hur man ställer frågor, formulerar meningar och vett och etikett. 

Rodell Olgaç och Boman skriver att språket tränas i autentiska situationer, vilket gör både 

måltiderna och konfliktsituationerna till stunder som innehåller ett rikt språk där den be-

greppsliga och språkliga förmågan utvecklas hos andraspråkeleverna.64  

Läs- och skrivinlärningen 
En stor del i undervisningen med andraspråkselever är läs- och skrivinlärningen och pedago-

gerna anser att eleverna behöver mycket beröm och uppmuntran i detta arbete.  

 
Den största fokusen läggs på läs- och skrivbiten för skolan bygger ju så mycket på det. Men kan 

man inte läsa så är det ju helt kört. Alltså det går ju inte alls då. Alltså skolan är ju uppbyggd så. 

Man testar ju egentligen inte så mycket annat i skolan. (Pedagog 3) 

 

Pedagogerna berättar att om eleverna inte kan det svenska alfabetet så får de ändå vara med 

vid bokstavsgenomgångarna för att de så snabbt som möjligt ska lära sig det svenska alfabe-

tet. Vi har uppmärksammat att det är väldigt individuellt hur eleverna arbetar med bokstavsin-

lärningen eftersom de kan olika mycket och lär sig på olika sätt. Alla eleverna är med vid 

bokstavsgenomgångarna men när de sen ska arbeta är uppgifterna individualiserade. Pedago-

gerna menar att allt de gör med eleverna måste vara på en väldigt konkret nivå och de utgår 

nästan alltid från det praktiska. En av pedagogerna förklarar tydligt hur hon går tillväga vid 

arbetet med andraspråkselevernas läs- och skrivinlärning. Om klassen till exempel har bakat 

eller varit i skogen och lekt så får eleverna rita en bild av det som de har varit med om. Till-
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sammans kommer de sedan på varsin mening om bilden som de skriver upp på ett blädder-

block. Sedan delar de upp varje mening för att ta ut ord som eleverna tycker är svåra. De går 

sedan in på varje bokstav för att höra hur de låter och tittar på hur de ser ut. Hon utgår hela 

tiden från helheten och bryter ner till delar. Här ser vi likheter med det vi tar upp i ett tidigare 

avsnitt där vi beskriver hur man som pedagog kan arbeta i samband med en gemensam upple-

velse. Vidare berättar pedagogen att hon gör en bokstavskontroll med varje elev för att se vil-

ka bokstäver eleven kan. Hon använder sig mycket av drama i undervisningen då hon tycker 

att det är en bra undervisningsmetod eftersom hon även här kan börja från helheten. När ele-

verna har dramatiserat får de skriva meningar om detta och pedagogen upplever att drama 

skapar motivation och lust till att skriva hos eleverna. Hon säger att eleverna måste sättas i 

situationer där de själva känner längtan efter att lära sig och det får absolut inte bli för ab-

strakt. Vi uppfattar att hon tycker att hon varierar sig mycket från det enkla till det svåra och 

att hon inte alltid lägger undervisningen på en enkel och konkret nivå, detta eftersom eleverna 

även måste få utmaningar. Alla pedagogerna anser att läsinlärningen är oerhört viktig i under-

visningen.  

 
egentligen kan man säga att vårt mål är att, det skriver vi ju in i ett åtgärdsprogram när de börjar, 

att de är placerade här för att de inte kan svenska och målet är att de ska lära sig så mycket 

svenska så att de kan gå i en vanlig klass. Det är egentligen målet, inget annat, alltså inget kun-

skapsmål alls, inga liksom mattenivåer eller något. (Pedagog 5) 

 

En av pedagogerna berättar att det för många andraspråkselever är väldigt svårt att bara ljuda 

orden och hon använder därför sitt kroppsspråk och tecknar ord med handen för att förenkla 

och underlätta ordens innebörd för eleverna. Som vi skriver tidigare kan vi se hur pass viktigt 

det är att man som pedagog har ett tydligt kroppsspråk i arbetet med andraspråkselever.  

 

Alla elever lär sig läsa på olika sätt och pedagogerna menar att de använder sig av många oli-

ka metoder för att varje elev ska lära sig läsa. Som ett hjälpmedel vid läsinlärningen förklarar 

en av pedagogerna att hon använder en så kallad lägglåda till de elever som vill och behöver. 

Det är en låda med alfabetets bokstäver där eleverna kan träna på hur varje bokstav låter ge-

nom att de kan lägga ord med hjälp av de lösa bokstäverna. Pedagogen menar att många ele-

ver lär sig läsa genom att ljuda fram orden. Andra elever lär sig lättare genom att se hela ord, 

då lär de sig minnesbilden av ordet. Två av pedagogerna berättar att de ibland spelar in ele-

verna på band när de läser texter. Varje elev får höra hur de själva låter när de läser texterna 
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och pedagogerna tycker att det är nyttigt för eleverna att höra hur mycket de utvecklar sitt 

språk mellan varje gång. De utgår även från elevernas skrivna texter där de analyserar hur 

pass utbyggda meningar eleverna har, med andra ord hur långt de har kommit i språk- och 

skrivutvecklingen. Vi har förstått att pedagogerna arbetar på många olika sätt för att eleverna 

ska lära sig läsa och skriva. Skriva berättelser om sig själva, fria skrivningar där eleverna 

skriver egna berättelser utifrån en bild, händelseböcker och brevböcker är några exempel där 

eleverna får träna på skriftspråket. Den av pedagogerna som använder sig av brevböcker i 

undervisningen förklarar att de fungerar som en skriftlig kommunikation mellan pedagog och 

elev där de skriver meddelande till varandra. Pedagogen anser att hon genom brevboken kan 

följa elevernas utveckling ganska väl. När hon ser att eleverna blivit bättre på skriftspråket 

skriver hon längre meddelanden till dem. Om eleverna har svårt att förstå kan de få hjälp av 

modersmålsläraren att översätta meddelandet. Pedagogen berättar även att klassen skriver 

händelseböcker för att träna på skriftspråket. Då får eleverna rita och skriva en berättelse om 

något som de varit med om och sedan läser de upp den högt för gruppen.  

Skönlitteratur i undervisningen 
Utifrån våra intervjuer har vi uppmärksammat att endast tre av pedagogerna nämner att de 

använder skönlitteratur i undervisningen med andraspråkseleverna. Detta kommer vi att dis-

kutera mer under slutsats och diskussion eftersom arbetet med skönlitteratur, enligt Holme-

gaard och Wikström, bör ha en framträdande plats i undervisningen, vilket vi tar upp i littera-

turgenomgången.65 När vi besöker en av förberedelseklasserna håller de för tillfället på att 

läsa en bok om Pelle Svanslös och pedagogen förklarar att när klassen tillsammans arbetar 

med en bok går de in på djupet i texten och i bilderna. Hon berättar att hon brukar klippa ut 

bilder där eleverna ska lägga bilderna i rätt ordning efter hur de kommer i boken. Ibland tar 

hon även svårare meningar från sagan som hon klipper sönder och då ska eleverna göra full-

ständiga meningar av de lösa orden. En annan pedagog förklarar att hon läser mycket skönlit-

teratur för klassen och att böckernas innehåll är på en låg språklig nivå.  

 
Det är bilderböcker med lite text alltså och i stort sätt skulle jag kunna läsa samma böcker för 

min son som är 2 år och 4 månader. Men jag menar det måste vara så lite språk, de har ju så litet 

ordförråd så att läser jag den här boken då får man förenkla ibland lite grann eller i alla fall för-

korta vissa texter. Att man säger lite ord men de orkar inte höra på textsammanhangen, de långa. 

Sen vet jag att de måste få höra mycket mer än vad de kan men då är det nästan bättre att berätta 
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och prata kring bilderna. Men så riktiga bilderböcker där det händer samma sak på bilderna som 

i texten, så jag har tagit väldigt enkla böcker hemifrån. De bryr sig inte om hur barnsliga böcker 

jag kommer fram med, utan riktigt barnsliga. Om de får höra den igen och då förstår dem. Så 

skulle jag ta en bok på deras åldersnivå så skulle de inte fatta ett smack. (Pedagog 5) 

 

Pedagogen berättar att hon har uppmärksammat att det är bra att läsa samma bok upprepade 

gånger för då förstår eleverna boken bättre och känner igen innehållet. Här får hon medhåll 

från Benckert som skriver att det är bra att först berätta en saga muntligt med enkla ord, berät-

ta sagan flera gånger och sedan utöka berättandet för att andraspråkseleverna ska få bättre 

grepp om handlingen.66 Ibland använder sig pedagogen av parläsning för de elever som har 

lärt sig läsa. Detta innebär att eleverna två och två läser en enkel bok som nästan bara innehål-

ler bilder där eleverna ska träna på att återberätta texten med hjälp av bilderna för att sedan 

läsa upp den för den övriga gruppen. Här tycker pedagogen att eleverna lär sig mycket genom 

att de får samarbeta och dela upp vad de ska säga samt lära sig tala inför en grupp. Det är även 

ett bra tillfälle för pedagogen att höra hur elevernas språk utvecklas. Hon tycker det är svårt 

att veta när eleverna både kan läsa och har förståelsen eftersom många av dem läser bra men 

har ett begränsat ordförråd.  

 
Skönlitteratur är tacksamt att jobba med samtidigt som det är en svårighet, tycker jag. De läser 

och så tycker de att de läser jättebra då de har fått flyt men så förstår de inte och då har de ju inte 

läst tycker jag. (Pedagog 2) 

 

Om en elev snabbt läser förbi ett ord kan pedagogen misstänka att eleven inte förstår ordet, då 

pratar hon om ordet för att bredda elevens ordförråd och hon menar att det är väldigt viktigt 

att de förstår vad de läser. Vid flera tillfällen tar vi upp ordförrådets betydelse och Enström 

menar att ordförrådets storlek och en god läsförståelse går hand i hand. En riklig och omväx-

lande läsning främjar andraspråkselevernas språk och bidrar till att deras ordförråd breddas.67 

En annan pedagog berättar att hon delar in eleverna i läsgrupper efter deras läsförmåga. Syftet 

är att eleverna ska få mer talutrymme och kunna diskutera texterna med varandra så att de 

skapar en förståelse för den lästa texten. Pedagogen anser att det i smågrupper är lättare att 

förklara svåra ord för eleverna och tillsammans går de igenom boken för att titta på bilderna 

och diskutera boken, vilket leder till att eleverna får en bättre förståelse. Som vi skriver tidiga-
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re påpekar Holmegaard och Wikström och Hudelson att smågruppsarbete ger unika möjlighe-

ter för eleverna att utveckla färdigheter i det nya språket.68  

Tematiskt arbete 
Som vi förklarar tidigare sker undervisningen i förberedelseklasser på ett varierat sätt. Alla 

pedagogerna talar om att de utgår från och arbetar mycket med praktiska uppgifter tillsam-

mans med andraspråkseleverna för att skapa en bättre förståelse hos dem. Vi har förstått att 

eleverna lär sig bäst genom att uppleva saker, att göra först och sedan få orden. När de sedan 

får prata om det de upplevt är det lättare att skriva om det och undervisningen utgår mycket 

från gemensamma upplevelser och vad klasserna håller på med för tillfället. Ett bra arbetssätt 

är enligt pedagogerna tematiskt arbete. Vid detta arbete ritar, skriver, sjunger och pratar klas-

serna om det aktuella temat för att stimulera eleverna på olika sätt. Pedagogerna berättar att 

eleverna även här kommer i kontakt med nya ord och begrepp som de får mycket tid att arbeta 

med eftersom tematiskt arbete ofta sträcker sig över en längre tid. Alla pedagogerna är över-

ens om att tematiskt arbete är ett bra arbetssätt då det går att få in väldigt många ord och be-

grepp eftersom de kommer in på många områden. Här gör vi en jämförelse med Holmegaard 

och Wikströms syn på tematiskt arbete där de beskriver att eleverna får möta texter, ord och 

begrepp upprepade gånger, vilket gynnar ordförrådet.69 En av pedagogerna tar upp att bero-

ende på vilken elevgrupp man som pedagog har i förberedelseklassen varierar det hur mycket 

ord och begrepp man kan ta upp kring det aktuella temat.  

 
vi jobbar ju med ett tema som övergripande då hela tiden och då har vi ungefär ett tema per 

vecka. Det är för att få in alla ord kring de olika ämnesområdena. Man kanske har en grupp där 

många kan mycket och då kommer det massor ord och de lär varandra och sådär. Och sen när de 

jobbar praktiskt då börjar de ju lära sig av de som kan och det beror mycket på gruppen, hur de 

snappar upp orden. (Pedagog 5) 

 

Även i det tematiska arbetet är undervisningen hela tiden bildbaserad. Klasserna börjar alltid 

med att titta på bilder när de börjar med ett nytt tema för att eleverna lättare ska förstå vad det 

handlar om.  

                                                 
68 Holmegaard & Wikström, 2004 
69 Holmegaard & Wikström, 2004 
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Slutsats och diskussion 
Genom intervjuerna har vi uppmärksammat att pedagogerna har arbetat olika lång tid i förbe-

redelseklasser, från en termin till sju år, men trots detta ser vi ingen nämnvärd skillnad i deras 

arbetssätt. Alla pedagogerna arbetar mycket med bilder och kroppsspråk för att kommunicera 

och förtydliga för eleverna och de fokuserar på språkutvecklingen och läs- och skrivinlärning-

en i undervisningen. Även litteraturen vi läst visar på att man som pedagog ska arbeta med 

och fokusera på detta för att eleverna ska tillägna sig det svenska språket. Vi tolkar det som 

att detta är det bästa arbetssättet i undervisningen med andraspråkselever då både pedagoger-

na och litteraturen beskriver bilder, kroppsspråk, språkutveckling och läs- och skrivinlärning 

som de viktigaste faktorerna. 

 

Vi har sett att undervisningen i förberedelseklasserna genomsyras av det sociokulturella per-

spektivet. Vi ser det tydligt genom att pedagogerna hela tiden möter eleverna där de befinner 

sig och utgår därifrån. Arbetet i förberedelseklasserna är väldigt individualiserat och materia-

let individanpassat eftersom eleverna befinner sig på så många olika nivåer och har olika för-

utsättningar och behov. Både Lpo94 och Vinterek trycker på att undervisningen ska anpassas 

efter elevernas förutsättningar och behov vilket blir lättare genom ett individualiserat arbete.70  

Genom våra intervjuer och studiebesök har vi uppmärksammat att pedagogerna skapar tillfäl-

len för eleverna att lära och utvecklas, både genom självständigt agerande och genom samspe-

let med andra. För att eleverna ska klara av att lösa uppgifter är pedagogerna till en början 

måna om att eleverna får mycket handledning så att de efterhand klarar av att lösa fler och fler 

uppgifter självständigt. Här drar vi paralleller med Vygotskys potentiella utvecklingszon där 

han menar att eleverna till slut ska klara av att lösa uppgifter på egen hand.71  

 

Som vi skriver i litteraturgenomgången och i resultatet är skönlitteratur, enligt Holmegaard 

och Wikström, en viktig del i undervisningen av andraspråkselever då de anser att ett av sko-

lans viktigaste uppdrag är att skapa en positiv attityd till läsning och göra eleverna till goda 

läsare.72 Även projektet Listiga räven där skönlitteratur används för att eleverna ska lära sig 

läsa och skriva har visat sig framgångsrikt.73 Vi har observerat att bara tre av de fem pedago-

gerna vi intervjuat nämner att de använder skönlitteratur i undervisningen i förberedelseklas-
                                                 
70 Lpo94, 2006 och Vinterek, 2006 
71 Lindberg, 2004 Samtal och interaktion  - ett andraspråksperspektiv 
72 Holmegaard & Wikström, 2004 
73 Alleklev & Lindvall, 2000 
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serna. Litteraturen vi läst har lagt stor vikt vid skönlitteratur i arbetet med andraspråkselever 

därför blev vi förvånade över att pedagogerna inte lägger ner mer tid på det arbetet. Efter att 

vi har läst om möjligheterna med skönlitteratur i undervisningen anser vi att det är en bra me-

tod för att skapa motivation hos eleverna att vilja lära sig läsa och skriva då pedagogerna kan 

låta eleverna få välja de böcker som intresserar dem. Genom skönlitteratur tror vi att det blir 

lättare för pedagogerna att anpassa undervisningen till andraspråkselevernas förutsättningar 

och behov. Eleverna blir dessutom medvetna om språkets uppbyggnad och struktur och deras 

ordförråd breddas när de kommer i kontakt med nya ord och begrepp i skönlitteraturen. Skön-

litteratur speglar även vårt samhälles normer och värderingar, vilket vi anser är nyttigt för 

andraspråkseleverna att lära sig. Genom skönlitteratur menar vi att pedagogerna kan variera 

arbetet med läs- och skrivinlärningen i förberedelseklasser. Att läsa böcker och berätta för 

varandra samt skriva texter är några arbetssätt som Listiga räven- projektet tar upp. I projektet 

har eleverna även fått måla, rita och dramatisera om olika böcker och figurer.74 Vi anser att 

det är viktigt att stimulera eleverna på så många olika sätt som möjligt, arbeta med många 

sinnen, för att de ska utvecklas och tillägna sig det svenska språket på ett effektivt sätt.   

 

I det nya förslaget från Skolverket beskrivs det att elever i förberedelseklasser ska ha rätt till 

studiehandledning på sitt modersmål.75 Trots detta noterar vi att endast tre av förberedelse-

klasserna har tillgång till modersmålslärare. Vi funderar på varför två av skolorna inte har 

tillgång till modersmålslärare och om det skapar några konsekvenser för de eleverna. Vi har 

förstått att de tre pedagogerna som har modersmålslärare som hjälp i klassen tycker att det är 

en nödvändig resurs då hon/han kommer in och stöttar eleverna i undervisningen. Vi tror att 

modersmålsläraren är till stor hjälp när eleverna är nya i förberedelseklassen och nästan inte 

kan någon svenska och hon/han kan även vara en länk mellan hemmet och skolan. Vi kan 

tänka oss att eleverna kan känna en viss trygghet när det finns modersmålslärare till hands, 

speciellt i början när allting är nytt - språket, kulturen och människorna runtomkring. Mo-

dersmålsläraren har även en viktig roll i undervisningen då hon/han hjälper eleverna med svå-

ra ord och begrepp, vilket gynnar språkutvecklingen. Att två av skolorna inte har modersmåls-

lärare tycker vi är beklagligt då eleverna går miste om en viktig resurs. Vi funderar över om 

det kan vara så att skolledningen på dessa skolor endast ser modersmålsläraren som en kost-

nad istället för en tillgång. 

 

                                                 
74 Alleklev & Lindvall, 2000 
75 Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever – Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2007 
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Efter genomförda studier inom ämnet har vi insett vikten av att andraspråkseleverna får gott 

om talutrymme i undervisningen. För att eleverna ska tillägna sig det svenska språket så ef-

fektivt som möjligt är det viktigt att de hela tiden är aktivt deltagande och att man som peda-

gog tar vara på alla vardagssituationer och utnyttjar dem som nyttiga språk- och lärandetillfäl-

len. Vid diskussioner kan man som pedagog dela in eleverna i smågrupper för att skapa större 

möjligheter för varje individ att få tid till att prata och på så sätt utveckla språket. Vi har även 

uppmärksammat att det är viktigt för eleverna att träna på språket både muntligt och skriftligt 

så att de får öva på språket i olika sammanhang. Vi har noterat, både genom litteratur och in-

tervjuer, att det viktigaste för språkutvecklingen är att eleverna tillägnar sig ett brett svenskt 

ordförråd. Att läsa texter och återberätta för varandra är ett bra sätt för eleverna att lära sig 

nya ord och begrepp och på så sätt utvecklar de ordförrådet, vilket vi fick ta del av på ett av 

våra studiebesök.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer var vi inställda på att pedagogerna skulle beskriva att de 

arbetar utifrån någon av de läsmetoder som finns. Vi tog för givet att de mer detaljerat skulle 

berätta hur de lär eleverna läsa och skriva genom en specifik metod. Istället har vi förstått att 

man som pedagog i förberedelseklasser måste anpassa läs- och skrivinlärningen till varje elev 

och därför använda flera olika metoder för att tillgodose alla elevernas behov. Vi har sett att 

pedagogerna utgår mycket från helheten i arbetet med läs- och skrivinlärning. De börjar oftast 

med att göra något praktiskt, skapa en gemensam upplevelse, för att sedan arbeta vidare ut-

ifrån det, till exempel genom att eleverna får rita och skriva om det som de har upplevt.  

 

Fortsatt forskning 
Efter att vi har studerat hur pedagogerna i förberedelseklasserna arbetar för att eleverna ska 

tillägna sig det svenska språket på ett så effektivt sätt som möjligt och vad de lägger fokus på 

i undervisningen har nya frågeställningar väckts hos oss. Det vi tycker skulle vara intressant 

att forska vidare om är om eleverna tillägnar sig språket lika bra om de direkt placeras i en 

ordinarie klass istället för en förberedelseklass. Eller är det så att förberedelseklassen skapar 

en nödvändig grund för eleverna att bygga vidare på? 

 

En annan fråga som dykt upp är huruvida avsaknaden av modersmålslärare får konsekvenser 

för andraspråkseleverna. Modersmålslärare har visat sig vara en resurs i undervisningen då de 

hjälper eleverna att förstå svåra ord och begrepp och de ger även eleverna studiehandledning 
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på modersmålet. Vi skulle vilja jämföra de klasser som har tillgång till modersmålslärare med 

de klasser som inte har det för att se eventuella skillnader i hur eleverna tillägnar sig det 

svenska språket och i vilken takt.  

 

Som vi nämner tidigare hade vi trodde vi att pedagogerna skulle beskriva att de använder sig 

av en specifik läs- och skrivmetod i undervisningen med andraspråkseleverna. Pedagogerna 

berättade att de använder flera olika metoder för att tillgodose elevernas förutsättningar och 

behov. Vi tycker att det vore intressant att studera vidare om hur väl eleverna tillägnar sig det 

svenska språket om pedagogerna endast använder en given metod i undervisningen.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Missiv 
 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 
Linköpings universitet  
Lärarprogrammet, Campus Norrköping 
 
En kvalitativ studie om undervisningsmetoder & strategier i förberedelseklass 

 

Till Rektor/Berörd personal 

 

Vi skriver ett examensarbete om vilka undervisningsmetoder och strategier som används när 

elever i förberedelseklass ska lära sig svenska samt var lärarna lägger fokus i undervisningen. 

Vi skulle därför vilja komma i kontakt med samt intervjua någon/några lärare som arbetar i 

förberedelseklass år 1-3. Intervjuerna ska användas som underlag i vårt examensarbete och de 

kommer att spelas in på ljudband. Det inspelade materialet kommer sedan att förstöras. Själv-

klart är allt som sägs under intervjun anonymt och svaren vi får kommer endast att användas i 

vårt examensarbete.  

 

Vi som skriver arbetet utbildar oss till lärare vid Campus Norrköping. Har ni några fundering-

ar eller frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon eller mail. Vi kommer att ta kontakt 

med er i slutet på veckan för att höra om det finns något intresse att medverka. 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emily Biveland, telefon: xxxx-xxxxxx, e-post: xxxxxxxx 

Anna Nilsson, telefon: xxxx-xxxxxx, e-post: xxxxxxxx



 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

• Kan du berätta om din utbildning? 
 
• Hur länge har du arbetat i förberedelseklass? 

 
• Kan du berätta om klassen? 

 
 
• Vill du berätta vad du använder för undervisningsmetoder och strategier i ditt arbete? 

- Någon speciell anledning till att du har valt just denna/dessa? 
- Om du använt dig av någon annan metod tidigare, kan du berätta om den och 

varför du bytte? 
 

• Kan du berätta om din planering i undervisningen? 
- Finns det något som du lägger mer fokus på? 
- Hur förankras undervisningen i läroplanen och kursplaner? 
- Hur utvärderas undervisningen? 

 
• Kan du berätta om materialet du använder dig av och hur du väljer ut det? 

 
•  Vill du beskriva hur du individualiserar undervisningen? 
 
• Påverkar elevernas bakgrund undervisningsplaneringen? 

- Kan eleverna vara med att påverka undervisningens innehåll och upplägg? 
 

• Vad är den största utmaningen i arbetet som lärare i förberedelseklass? 
 
• Är det något du vill tillägga? 
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