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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att diskutera faktorer 
som upplevs som betydelsefulla för 
nyanlända elevers andraspråkutveckling, 
utifrån semistrukturella intervjuer med sex 
lärare och sex nyanlända elever i det svenska 
skolsystemet. Studien vilar på en 
sociokulturell grund, där insamlat material 
analyserats utifrån en interpretativ ansats. De 
två frågeställningarna, som berör 
betydelsefulla faktorer för nyanlända elevers 
språkutveckling, har sammanfattats i form av 
tio punkter. Dessa behandlar vikten av 
lärarens utbildning och kunskaper om andra 
kulturer och språk, samt betydelsen av en 
lustfylld klassrumsmiljö, tydliga mål samt 
höga förväntningar på eleverna. Även 
tillgången till svenska kontakter utanför 
skolan ses som betydelsefull för att stärka den 
svenska språkutvecklingen. Det framkommer 
emellertid att eleverna upplever svårigheter 
med att skapa kontakter med de 
svensktalande ungdomarna. 
Sammanfattningsvis konstateras det att 
nyanlända elevers språkutveckling är 
beroende av nära samspel med omgivningen. 

Abstract 
The aim of this study is to discuss aspects 
regarded as important to newly arrived 
pupils’ second language development, by 
means of semi structured interviews with six 
teachers and six newly arrived pupils in the 
Swedish school system. The study is based on 
a sociocultural perspective, where collected 
material has been analysed with an 
interpretative approach. The two questions at 
issue, concerning aspects of importance to 
newly arrived pupils’ language development, 
have been summarized into ten key points. 
These stress the importance of teacher 
education and intercultural knowledge, as 
well as a positive classroom climate in 
combination with structured teaching 
methods characterised by clear goals and high 
expectations. In addition, Swedish contacts 
outside school are regarded as important for 
a favourable second language development. 
However, it becomes clear that the newly 
arrived pupils experience difficulties with 
establishing contacs with Swedish speaking 
pupils. To summarize, the language 
development of a newly arrived pupil is 
depended on the surrounding environment. 
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1.	Inledning	

	
Världens befolkning är i rörelse. En kulturell och språklig mångfald sprider sig både inom och 

mellan länder, och dagens samhälle präglas mer och mer av en flerspråkig norm. Användandet av 

flera språk är nu näst intill ett krav för att kunna kommunicera med omvärlden (Fredriksson & 

Taube, 2003; Håkansson, 2003; Salameh, 2012). Den stora tvärkulturella kontakten leder i sin tur 

till att flera olika språk finns representerade bland eleverna i det svenska klassrummet. Då det är 

lärarens uppdrag att planera undervisning som gynnar alla individers utveckling, förväntas de 

också kunna stötta de elever som har ett annat modersmål än svenska. Undersökningar pekar 

däremot på att flertalet svenska skolor har bristande kunskaper när det kommer till stöttning av 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010; 2015) och många 

lärare medger att de inte vet särskilt mycket om andraspråkutveckling vilket gör att de känner sig 

osäkra i vissa lärandesituationer (Salameh, 2012).    

 

Under det senaste året har antalet flyktingar till Sverige uppnått rekordhöga siffror, vilket innebär 

att skolor i de olika kommunerna har fått ta emot allt större grupper av nyanlända elever (Bunar, 

2015). De svenska skolorna och de redan osäkra lärarna ställs därmed inför ytterligare 

utmaningar, vilket i sin tur påverkar de nyanlända elevernas chanser till en god andra- 

språkutveckling. Det svenska språket utgör en stor barriär mellan eleverna och deras framtida 

kunskapsutveckling, och följande studie ämnar därför diskutera hur den svenska skolan kan 

gynna de nyanlända elevernas andraspråkutveckling. Arbetet är skrivet med förhoppningen att 

resultat och diskussion kan ge blivande och verksamma lärare stöttning i sin planering och 

undervisning i grupper där nyanlända elever finns representerade.  

 

Arbetet inleds med en kortare beskrivning av den så kallade migrationskrisen samt en redogörelse 

för antalet flyktingar ankomna till Sverige de senaste åren. I kapitel två presenteras syfte och 

frågeställningar, vilket följs av kapitel tre där begrepp, tidigare forskning, teoretiskt utgångspunkt 

och kopplingar till läroplan och kursplan redovisas. Kapitel fyra redogör för studiens urval, 

metod, och analys. Här diskuteras också studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

Resultatet (kap 5) presenteras i två delar, vilka diskuteras och jämförs i kapitel 6, där studiens 

syfte och frågeställningar besvaras. Arbetet avslutas sedan med kapitel 7; förslag på fortsatt 

forskning. 
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1.1	Migrationskrisen	i	Europa	

	
I dagsläget befinner sig omkring 60 miljoner människor världen över i flyktingrelaterade 

livssituationer (Migrationsverket, 2016). Under 2015 myntades begreppet migrationskrisen med 

syfte på den rekordstora invandringsvåg som kommit in över Europa under 2015. Statistik över 

det totala antalet asylsökande i Sverige från 2013 till och med april 2016, presenteras i diagram 1 

och visar på den markanta ökning som skett 2015 jämfört med de två föregående åren 2013 och 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Diagram 1. Antalet asylsökande i Sverige (Statistik från Migrationsverket, 2016) 
 

Denna stora migrationsökning har i sin tur bidragit till ett kontinuerligt inflöde av nyanlända 

elever i den svenska skolan (Axelsson, 2015) och det svenska utbildningsväsendet måste nu söka 

nya vägar för att på bästa sätt kunna inkludera de nyanlända eleverna både på ett pedagogiskt och 

socialt plan (Bunar, 2015; Hammarberg, 2013). Tidigare forskning av Bunar (2015) har visat att 

skolors kunskap kring mottagning, undervisning och inkludering av nyanlända elever är 

begränsad, trots det faktum att invandring till Sverige inte är ett nytt fenomen. De senaste 60 åren 

har unga invandrare placerats in i den svenska skolans olika former, men i dagsläget upplever 

flertalet lärare att de har svårt för att ta sig an uppgiften att ge de nyanlända en likvärdig 

utbildning (Bunar, 2015). 
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1.2	Från	flykting	till	nyanländ	
	
Av de 162 877 flyktingar som ansökte om asyl i Sverige 2015 är 70 384 barn (Migrationsverket, 

2016) som sedan bör placeras i svensk skola snarast möjligt för bästa möjliga integreringschanser 

(Skolverket, 2016a). En nyanländ elev är enligt skollagens definition (SFS 2010:800) den som 

tidigare bott utomlands men numera bor i Sverige. För att ingå i gruppen nyanlända elever ska 

individen också ha börjat skolan senare än höstterminens start, det kalenderår individen fyller sju 

år. Alla barn som sedan är folkbokförda i Sverige och är i åldrarna 7 till 16 år har skolplikt och 

därmed rätt till utbildning. De barn som anländer till Sverige innan skolplikten inträder inkluderas 

inte i skollagens definition av en nyanländ elev. I dessa fall har individen däremot rätt till de 

insatser som övriga nyanlända elever får tillgång till, med hänsyn till om barnets situation och 

behov är likvärdiga med en nyanländ elevs situation (SFS 2010:800). I Sverige vistas de nyanlända 

eleverna på olika villkor, som till exempel asylsökande, anhöriginvandrare, eller barn till 

arbetskraftsinvandrare. De kan också tillhöra familjer som är papperslösa (Skolverket, 2016a). Att 

vara nyanländ i svensk grundskola kan också innebära att individen är svensk medborgare men 

bott utomlands och därmed inte tidigare gått i svensk grundskola (Skolverket, 2016a). Efter fyra 

år i Sverige anses inte längre eleven som nyanländ (SFS, 2010:800; Skolverket, 2016a).  

2.	Syfte													
 

Syftet med studien är att diskutera faktorer som upplevs särskilt betydelsefulla för nyanlända 

elevers språkutveckling utifrån intervjuer med sex lärare och sex nyanlända elever. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka faktorer beskriver intervjuade lärare som betydelsefulla för språkutveckling hos 

nyanlända elever? 

2. Vilka faktorer beskriver intervjuade nyanlända elever som betydelsefulla för sin 

språkutveckling? 

3.	Bakgrund		
Nedan presenteras begrepp, forskning och fakta relevanta för en djupare förståelse av studiens 

resultat och diskussion.  
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3.1	Begrepp	inom	språkinlärningsprocessen		
	
Forskaren Salameh (2012) diskuterar flerspråkiga elevers språkinlärning, där begreppet 

flerspråkighet innebär att en individ behärskar två språk eller fler. Salameh förklarar att det länge 

funnits felaktiga uppfattningar om att flerspråkighet skulle hämma individens språkinlärning i 

samtliga språk. Användandet av flera språk skulle leda till att varken det ena eller andra språket 

kunde utvecklas till sin fulla potential. De felaktiga tankarna har idag motbevisats och 

flerspråkighet ses nu som en positiv tillgång (Salameh, 2012). Däremot är kunskaperna om hur 

man kan stötta flerspråkiga elevers språkutveckling fortfarande bristfälliga (Kultti, 2012; Salameh, 

2012) vilket enligt Kultti påverkar hur lärare ser på språkutvecklande arbete i sin undervisning 

(Kultti, 2012). 

 

Begreppet modersmål syftar till det språk en individ lärt sig av sina föräldrar eller vårdnadshavare. I 

de fall där individen talar flera språk utöver modersmålet, kan modersmålet benämnas som 

förstaspråk, med förklaringen att just detta språk tillägnades först (Abrahamsson, 2009). Ett 

andraspråk är därmed det språk en individ tillägnar sig efter förstaspråket, förutsatt att nämnda 

andraspråk lärs in i dess naturliga användningsmiljö (Axelsson, 2010; Saville-Troike, 2012). En 

individ kan också sägas ha två modersmål, vilket innebär att hen tillägnat sig två språk samtidigt 

och därmed innehar en simultan flerspråkighet.  

 

Språkinlärningsprocessen är den process där en individ, eller inlärare, utvecklar sitt språk i samspel 

med omgivningen (Strömqvist, 2003). En andraspråksinlärare är därmed den individ som ska 

tillägna sig ett nytt språk. Andraspråksinläraren använder sig av ett så kallat interimspråk under 

inlärningsprocessen på väg mot målspråket, dvs. det nya språket. Detta interimspråk kan förklaras 

som ett tillfälligt egenproducerat regelsystem som ständigt är under utveckling i takt med att 

inläraren tillägnar sig nya språkliga erfarenheter (Abrahamsson & Bergman, 2008; Axelsson, 2010; 

Hammarberg, 2013). I denna process är inläraren mycket kreativ och kan till följd av 

experimentella försök skapa felaktiga grammatiska regler. Detta kan bland annat vara 

övergeneralisering, vilket innebär att inläraren överanvänder en viss regel. Verbet gå i preteritum kan 

till exempel böjas enligt formen för regelbundna verb och förvandlas till gådde (Axelsson, 2010). 

Vid bedömning av andraspråksinlärares utveckling är det här av stor vikt att läraren inte ser dessa 

grammatiska avvikelser som en brist hos individen. De bör istället betraktas som en positiv del av 

individens språkinlärningsprocess, då hen visar prov på att grammatiska regler har förvärvats 

(Abrahamsson & Bergman, 2008). Inom forskningen skiljer man på formell och informell inlärning, 
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där formell inlärning syftar till det språk som används inom undervisning och informell inlärning 

avser det språk som tillägnas vid kontakter i det vardagliga livet (Hammarberg, 2013).  

 

När en andraspråksinlärare tillägnar sig ett målspråk har forskningen visat att språkinlärnings-

processen skiljer sig från den hos en förstaspråksinlärare (Abrahamsson & Bergman, 2008; 

Hammarberg, 2013; Saville-Troike, 2012; Axelsson, 2010). En andraspråksinlärare möter oftast 

språket vid högre ålder än vad förstaspråksinläraren gör vid tillägnandet av sitt modersmål. När 

andraspråket ska läras in har individen redan införskaffat kunskap om hur språk fungerar och den 

utvecklade kognitiva förmågan bidrar till en god språkutveckling (Axelsson, 2010). Inom 

andraspråksforskningen har begreppet språkinlärning delats upp i två kategorier; simultan och 

successiv språkinlärning. Om individen lär sig två språk samtidigt och är under tre år, genomgår 

denne en simultan språkinlärning. En successiv språkinlärning innebär i sin tur att individen 

påbörjar inlärningen av det nya språket efter att hen fyllt 3 år (Hyltenstam, 2007; Salameh, 

2012b). Detta innebär att studien har fokus på nyanlända elevers successiva andraspråksinlärning.  

 

3.2	Stöttning	av	andraspråkutveckling	
 

En skola måste ha en gemensam språkpolicy bland alla lärare för att kunna stötta andra-

språksinlärares språkutveckling (Cummins, 2000). Enligt Cummins (2000) gäller detta inte bara 

lärare inom ämnet Svenska, utan bör vara en språkpolicy som all personal i samtliga ämnen 

arbetar efter. I figur 2 redogörs för Cummins fyrfältsmodell för andraspråksinlärning, och 

modellen är i detta fall en bearbetad, egenöversatt version utifrån de modellvarianter som 

presenterats i Gibbons (2015) och Cummins (1984). I fyrfältsmodellen ses två variabler som 

korsar varandra, där den vågräta variabeln står för hur pass kontextbunden undervisningen är, 

medan den lodräta variabeln visar nivån på den kognitiva svårighetsgraden. Tillsammans skapar 

de fyra fält med olika zoner eller situationer som kan uppstå i klassrummet (Cummins, 1984; 

Gibbons, 2015). Modellen kan fungera som ett stöd för läraren vid planering av språkutvecklande 

undervisning, och läraren har i uppgift att se till att inlärningssituationerna till största del äger rum 

inom utvecklingszonen (Gibbons, 2015).  
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Figur 2. Cummins fyrfältare (Egen översättning från Cummins, 1984; Gibbons, 2015) 

 

Vid diskussionen om andraspråk i förhållande till skolframgång förekommer begreppen BICS 

och CALP (Cummins, 1984). BICS står för Basic Interpersonal Communicative Skills och syftar till 

den ytliga kompetensen av det vardagliga språk en individ använder, d.v.s. bas-språket, medan 

CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, avser en djupare kompetens och det formella, 

akademiska språket (Cummins, 1984, Stroud, 2013). De båda begreppen bidrar enligt Cummins 

(2008) till en förståelse för de utmaningar som andraspråksinlärare upplever när de förväntas 

uppnå ett akademiskt skolspråk på samma nivå som målspråkstalarna. Vid betraktandet av 

fyrfältsmodellen i figur 2 kan kontextbunden undervisning kopplas till användningen av CALP-

registret. Detta akademiska språk tar upp till sju år för en individ att tillägna sig, medan det 

vardagliga, kontextreducerade språket, BICS, kan tillägnas inom den korta tiden av ett till två år 

(Gibbons, 2015).  

 

Forskarna Wayne Thomas och Virginia Colliers (1995, 1997) studier kring andraspråkutveckling 

har gett upphov till formuleringen av fyra komponenter som är betydelsefulla för en positiv 

andraspråkutveckling (Axelsson, 2013; Collier, 1995; Thomas & Collier, 1997). Dessa kompo-

nenter är fortfarande relevanta inom dagens forskning, och gäller även gruppen nyanlända elever 

(Axelsson, 2013). De olika beståndsdelarna i denna modell är sociokulturellt stödjande miljö, 
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språkutveckling, ämnesutveckling och kognitiv utveckling. De presenteras i en triangulär modell som 

enligt Thomas och Collier även ska betraktas uppifrån för att ses i ett 3D-perspektiv, likt ett 

prisma, där alla delar är beroende av varandra. Figur 3 är en, utifrån originalmodellen (Thomas & 

Collier, 1997), egenöversatt version av forskarnas The Prism Model. 

 

 
 
Figur 3. Prismamodellen: första- och andraspråkutveckling i skolan (Egen översättning från Thomas & Collier, 1997) 
 

Prismamodellen ska enligt upphovsmakarna Thomas och Collier användas för en djupare 

förståelse för den komplexa inlärningsprocess som andraspråksinlärare befinner sig i (Collier, 

1995; Thomas & Collier, 1997) och ska vidare belysa vilka olika komponenter som är involverade 

i individens språk- och kunskapsutveckling. I figurens mitt finns den sociokulturella kompo-

nenten, vilken syftar till den skolsituation/miljö som individen befinner sig i när hen tillägnar sig 

ett andraspråk. Den omkringliggande sociala och kulturella miljön har stor inverkan på in-

lärningsprocessen, och en andraspråksinlärare kan utveckla negativa känslor så som otrygghet och 

lågt självförtroende om omgivningen är fylld med till exempel fördomar eller att diskriminering 

sker (Thomas & Collier, 1997).  

 

Thomas och Collier var inom andraspråksforskningen tidiga med att betona vikten av att 

andraspråkselever, inom alla ämnen, måste få tillgång till undervisning på både sitt första- och 

andraspråk (Axelsson, 2013). Dessutom bör denna undervisning ske inom en sociokulturellt 
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stödjande miljö med uppgifter anpassade efter ålders- och mognadsnivå. En lärare ska visa 

intresse för elevens erfarenheter och tidigare kunskaper, vilket leder till att alla lärare måste ha 

kunskap om andraspråksinlärningsprocessen för att kunna stötta och främja både språk- och 

kunskapsutveckling (Axelsson, 2013). 

 

Tidigare utförd litteraturstudie om flerspråkighet i grundskolan (Demitz-Helin & Helgesson, 

2015) har även den visat att flera forskare är eniga om vikten av undervisning i både första- och 

andraspråk för bästa språk- och kunskapsutveckling i skolan (Hedman 2012; O’Toole & Hickey; 

Salameh 2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 2012; Wedin, 2011). Den 

nämnda litteraturstudiens resultat kring avgörande faktorer för andraspråksinlärarens språkliga 

och kognitiva utveckling (Demitz-Helin & Helgesson, 2015) visar på vikten av  

• undervisning både via modersmål och andraspråk 

• stöttning av andraspråksinlärarens identitetsskapande 

• samarbete mellan hem och skola 

• lärarens attityd och förhållningssätt gentemot modersmålsundervisningen 

• lärarens höga förväntningar på andraspråksinläraren 

	

3.3	Undervisningsformer	för	nyanlända	elever	
	
När nyanlända barn anländer till Sverige och är i skolpliktig ålder, ska deras kunskaper bedömas 

och kartläggas för att underlätta val av placering i årskurs (SFS, 2010:800). Denna kartläggning får 

pågå i max två månader innan elevens årskursplacering beslutas av rektor (SFS, 2010:800). Anses 

eleven ha otillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig ordinarie undervisning, 

kan rektorn besluta att placera eleven i grundskolans förberedelseklass (SFS, 2010:800). I 

förberedelseklassen ges individen möjlighet att utveckla de kunskaper som saknats. När eleven 

bedöms ha uppnått en tillräckligt hög språklig nivå för att tillgodogöra sig ett visst ämne, ska 

undervisningen inom det ämnet flyttas till ordinarie undervisning. Det innebär att eleven 

successivt förs in i ordinarie undervisningsgrupp. Efter två år i förberedelseklass måste eleven ha 

placerats in i en ordinarie klass (SFS, 2010:800). Att inrätta förberedelseklass på en skola är inte 

en skyldighet, men ses enligt Skolverket (2016a) däremot som en lämplig undervisningsform för 

många nyanlända elever (Skolverket, 2016a).  

Nyanlända elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program kan placeras i en 

språkintroduktionsgrupp där fokus ligger på det svenska språket för att möjliggöra en ingång till 
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gymnasium eller annan utbildning (Skolverket, 2016b). Språkintroduktionen är en av gymnasiets 

fem introduktionsprogram för elever som av olika orsaker inte är behöriga till ett nationellt 

program (Skolverket, 2016b). För att erbjudas plats i språkintroduktionsgrupp ska skollagens 

allmänna bestämmelser uppfyllas (SFS, 2010:800), vilka lyder att gymnasieskolan är till för de som 

avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning, och som ”påbörjar sin gymnasieutbildning till 

och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år” (Skolverket, 2016b, s.12). För de 

ungdomar som är asylsökande eller befinner sig i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd 

gäller att utbildningen på språkintroduktionen ska inledas innan individen fyller 18 år, och platsen 

ska erbjudas senast en månad efter individens ankomst till Sverige (Skolverket, 2016b).  

Det är skolans uppdrag att se till att elever med annat modersmål ges förutsättningar att lära sig 

det svenska språket samtidigt som de ska utveckla kunskap i skolans alla ämnen (Skolverket, 

2011b). Nyanlända barn och ungdomar som inte har tillräckliga språkkunskaper inom svenska 

kan få stöd i form av studiehandledning på modersmålet, där undervisningen förklaras av en 

studiehandledare som talar elevens modersmål (Skolverket, 2015). Trots att nyanlända elever är en 

heterogen grupp med olika erfarenheter och bakgrunder har de en sak gemensamt. De står alla 

inför uppgiften att lära sig det svenska språket (Skolverket, 2013).  

3.4	En	sociokulturell	syn	på	lärande	
	
Studien har en sociokulturell grund, vilket innebär att språkutvecklingen betraktas utifrån 

psykologen Lev Vygotskijs perspektiv på lärande och utveckling. Säljö (2012) skriver att Vygotskij 

menade att en individ utvecklas i nära samspel med andra och att kunskap uppnås genom 

imitation av uppfattade modeller i omgivningen. Föreliggande studies metod, analys och 

resultatdiskussion genomförs i samstämmighet med denna syn på lärande, där en individs 

språkutveckling ses som starkt beroende av kommunikation med andra människor. 

 
Det är genom kommunikation (och särskilt språklig sådan) med andra som vi 
formas som tänkande varelser. Genom språklig mediering blir vi delaktiga i en 
kulturs eller ett samhälles sätt att se på och förstå omvärlden. 
 
(Säljö, 2012, s.191) 

 
Vygotskij (2001) förklarar att den mer kompetente kamraten är den modell som individen betraktat 

och imiterat i sin omgivning. Den mer kompetente kan vara en klasskamrat som befinner sig 

precis ovanför individens egen kunskapsnivå, och det kan också vara en lärare (Vygotskij, 2001). 

Här är individen extra känslig för mottagandet av instruktioner och den mer kompetente 
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kamraten eller läraren måste enligt Vygotskij (2001) ge en lagom mängd vägledning och stöttning, 

scaffolding, för att underlätta individens kliv upp till nästa kunskapsnivå. Utvecklingsprocessen där 

nyförvärvad kunskap leder till ytterligare kunskap i nästkommande nivå, kallas för den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Kultti (2012) beskriver hur inläraren i denna situation till en början är 

starkt beroende av scaffolding från omgivningen, men att den allt eftersom tiden går kan avta tills 

den upphör helt och inläraren klarar uppgiften på egen hand (Kultti, 2012).  

 

För att tillägna sig kunskap krävs sålunda att omgivningen förser individen med rätt typ av 

scaffolding, och i studiens fall är det skolvärlden som utgör omgivningen kring inläraren. En god 

scaffolding i skolans omgivning innebär att eleven ska få upptäcka olika vägar till att nå kunskap. 

Säljö (2012) förklarar att man inom den sociokulturella teorin här använder sig av begreppet 

mediering, vilket innebär att en individ tar till sig kunskap och skapar förståelse för omvärlden via 

användningen av olika verktyg, så som de materiella verktygen papper och penna, eller det 

psykologiska verktyget språket. 

 

I enighet med Vygotskijs tankar (2001) kring utveckling utgår denna studie från uppfattningen att 

språket är det viktigaste verktyget människan använder för att förstå sin omvärld. De språkliga 

redskapen innefattar symboler och teckensystem som används för kommunikation och tänkande, 

som till exempel bokstäver, siffror eller begrepp. Hur människan sedan uppfattar och förstår 

dessa symboler beror på den kulturella gemenskap hon vuxit upp och socialiserats in i (Vygotskij, 

2001).  

 

3.5	Övriga	perspektiv	på	andraspråkstillägnande	
 

I följande del redogörs för perspektiv inom andraspråkstillägnande, vilka utöver studiens 

sociokulturella utgångspunkt ansetts relevanta för djupare förståelse av studiens resultat. 

 

Andraspråksforskaren och språkvetenskapsprofessorn Björn Hammarberg (2013) har förtydligat 

att forskningen kring andraspråk är ett komplext och mångfacetterat område som kan ses ur flera 

olika perspektiv. Under årens lopp har de dessutom förändrats beroende på vilka trender som 

rört sig i vårt samhälle. Hammarberg förklarar att forskningsområdet inom andraspråkutveckling 

kan liknas vid ett prisma; olika kvaliteter uppvisas beroende på vilket perspektiv man väljer att se 

det ifrån. Nedan följer en kort sammanfattning av Hammarbergs beskrivning av olika 

andraspråksperspektiv (Hammarberg, 2013). 
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Inom det språktypologiska perspektivet fokuseras frågor och problem som är kopplade till språkets 

funktion och uppbyggnad. Ett språks särdrag lyfts fram och en ram skapas för jämförelser med 

andra språk. Detta kan i sin tur leda till en god förklaring av varför språket struktureras som det 

gör. Enligt Hammarberg har det typologiska perspektivet haft en betydande roll inom svenska 

som andraspråk, vilket kan förklaras med Sveriges ökade invandring sedan 70-talet och därmed 

också den ökade språkrepresentation i samhället. Med syftet att lära sig svenska har det då tett sig 

naturligt att lyfta fram det svenska språkets strukturella problem inom en typologisk ram. När 

den mångfacetterade prisman ses ur ett interaktionellt perspektiv läggs fokus på interaktionen 

mellan inläraren och den språkliga omgivningen. Hammarberg förklarar att denna interaktion 

betraktas som en drivande och vital del av språkinlärningen. Ur det interaktionella perspektivet 

har det utvecklats en forskningsgren som kan benämnas som input-traditionen. Inom denna 

tradition ses samtalet mellan målspråkstalaren (experten) och inläraren (novisen) som ett 

inlärningstillfälle, med motiveringen att novisen får ta emot språkliga yttranden, input, från 

experten som befinner sig på en nivå strax över novisen (Hammarberg, 2013).  

 

3.6	Språkutveckling	enligt	styrdokumenten	

Kursplanerna för svenska, svenska som andraspråk, och modersmål inleds alla med orden ”Språk 

är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. ” 

(Skolverket, 2011b, s.87, 222, 239). Inom de tre kursplanerna beskrivs också vikten av ett rikt och 

varierat språk som grund för att förstå och verka i ett mångkulturellt samhälle. I kursplanen för 

modersmål står det även skrivet att tillgång till modersmålet underlättar för individens lärande 

inom alla områden (Skolverket, 2011b).  

Läroplanens första kapitel (Skolverket, 2011b) beskriver skolans värdegrund och uppdrag, och 

klargör där att undervisningen ska vara anpassad efter varje individs förutsättningar och behov. 

Den ska också ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011b, s.7). Här förklaras också att skolan är en social och kulturell mötesplats där 

medmänsklighet och förståelse för andra människor ska utvecklas på en demokratisk grund. 

Främlingsfientlighet ska bemötas med kunskap, aktiva insatser och öppen diskussion (Skolverket, 

2011b). Det beskrivs också att den växande rörligheten gör att människan måste lära sig att 

uppskatta kulturell mångfald och inse de värden som ligger där i: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
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ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.  

(Skolverket, 2011b, s.7) 

4.	Metod	
	

4.1	Urval	
	
Studiens deltagare utgör resultatet av ett målinriktat sökande, vilket innebär att de kontaktats med 

kriteriet att de kan bidra med relevant information som kan besvara frågeställningarna (Jfr 

Bryman, 2011). Inledningsvis skickades ett meddelande till rektorer på olika grundskolor inom 

kommunen, med förklaring av studiens syfte och kriterier för deltagande. Där uppmuntrades 

lärare med erfarenhet av undervisning med nyanlända elever i åldrarna 6 till 9, att svara vid 

eventuellt intresse för att delta i en intervju. Denna åldersavgränsning utsågs med intentionen att 

personligen få större relevans och koppling till mitt framtida yrke som lärare i förskoleklass och 

årskurs 1-3. Efter det första mailutskicket responderade ett fåtal rektorer att deras anställda 

saknade erfarenhet av nyanlända elever i så pass låga åldrar, och endast en lärare svarade via 

personligt meddelande att hon hade erfarenhet av nyanlända elever i nämnda åldrar. Till följd av 

denna avsaknad av relevanta intervjupersoner, ändrades kriteriet för deltagare till de som har 

erfarenhet av nyanlända elever i åldrarna 7 till 18, med motiveringen att även denna kunskap kan 

utgöra stor hjälp för yrkesverksamma och blivande lärare inom alla årskurser. Genom samtal med 

utvalda lärare gjordes sedan ett urval av vilka elever som fanns tillgängliga för intervjuer. Här fick 

läraren först ta del av de kriterier för urval av nyanlända elever som beskrivs i urvalskapitlet, tabell 

2. I studien medverkar totalt 12 personer varav sex lärare och sex nyanlända elever. Nedan 

presenteras deltagarna i två olika tabeller, kategoriserade i grupp 1, (lärare) och grupp 2, 

(nyanlända elever). 

 

Grupp 1 - Lärarna  

Deltagande lärare är utvalda efter kriteriet kring erfarenhet av undervisning med nyanlända elever 

i åldrarna 7-18 år. Här söktes individer med varierande bakgrunder, erfarenheter, och utbildningar 

för att få ett djupare omfång data (Bryman, 2011; Kvale, 2009). I tabell 1 redogörs för de lärare 

som deltar i studien.  
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Tabell 1 – Deltagande lärare 

 

Grupp 2 – Eleverna 

Deltagande nyanlända elever (tabell 2) är utvalda efter kriterier angående variation av in-

formanternas ålder, språk, tidigare skolbakgrund, samt tid i Sverige. 

Elev Hemland Språk Ålder Skolbakgrund Tid i Sverige 

Elev A Libanon Arabiska 
Engelska 

12 år 7 års skolgång  4 månader 

Elev B Irak Arabiska 
Assyriska 
Engelska 

11 år Ingen tidigare 
skolbakgrund 

8 månader 

Elev C Afghanistan Dari/Persiska 20 år Några få års 
skolbakgrund 

15 månader 

Elev D Syrien Armeniska 
Arabiska 
Engelska 

19 år 10 års skolgång 24 månader 

Elev E Afghanistan Dari/Persiska 20 år Ingen tidigare 
skolbakgrund 

28 månader 

Elev F Afghanistan Dari/Persiska 19 år 9 års skolgång 36 månader 
Tabell 2 – Deltagande nyanlända elever 

4.3	Intervju	
	
Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med motiveringen att denna metod är väl anpassad 

efter studiens syfte. Genom de individuella intervjupassen ges deltagarna goda möjligheter till att 

Lärare Utbildning och nuvarande anställning 
 

Lärare 1  Utbildning: Svenska, SO, Sva 60hp  
Anställd som: Lärare i kartläggningsgrupp  

Lärare 2  Utbildning: Civilingenjör. Ämneslärare i Teknik 
Anställd som: Modersmålslärare/studiehandledare i Arabiska 

Lärare 3  Utbildning: Lågstadielärarutbildning, Sva 30hp 
Anställd som: Klasslärare i årskurs 3 

Lärare 4 Utbildning: Förskollärare, Grundskollärare 1-7 (Svenska/So), Sva 30hp 
Anställd som: Sva-lärare inom språkintroduktionen – alfabetiseringsgrupp 

Lärare 5 Utbildning: Förskollärare, Grundskollärare 1-7 (Svenska/So med 
naturvetenskaplig inriktning) Sva  
Anställd som: Sva-lärare inom språkintroduktionen - alfabetiseringsgrupp 

Lärare 6 Utbildning: gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk 
Anställd som: Sva-lärare inom språkintroduktionen. Ansvarig mentor för två 
grupper inom snabbspåret (för elever med tidigare skolbakgrund) 
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uttrycka personliga uppfattningar kring ämnet. Under varje intervju var det intervjudeltagaren 

som avgjorde samtalets riktning och på det sätt även de teoretiska formuleringar som kunnat 

utformas efter insamlad data. Denna metod kan förklaras som interpretativ (Bryman, 2011) vilket 

innebär att fokus ligger på förståelse av en social verklighet genom olika deltagares personliga 

tolkningar. Vidare kan intervjuerna beskrivas som induktiva vilket innebär fördjupade analyser och 

tolkningar av enstaka fall där resultaten inte generaliseras (Bryman, 2011).  

 

Intervjun i denna studie är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att frågor som ställdes är 

öppna och att jag som intervjuare är flexibel och följsam när det kommer till intervjupersonens 

svar (Jfr Bryman, 2011; Kvale, 2009). Som stöd under intervjuerna användes en intervjuguide (se 

bilaga 2 och 3) med ungefärliga teman att beröra under intervjupassen (Bryman, 2011; Kvale, 

2009). Språket och frågorna formulerades utefter den språkliga nivå intervjupersonen befann sig 

på. Det innebär att de nyanlända eleverna fick frågor som var korta och tydliga, med vardagliga 

ord vilka eleverna inte skulle uppleva svårigheter med att förstå. Deltagande lärare fick även de 

frågor som var korta och tydliga, men med fler ämnesspecifika ord. Samtalen utfördes med god 

balans där jag som intervjuare varken talade för mycket eller för lite. En avgörande faktor för 

svarens tillförlitlighet är att jag som intervjuare tolkar och upprepar det som sägs utan att 

påtvinga intervjupersonen mina egna tankar eller ord (Jfr Bryman, 2011). Dessa aspekter 

begrundades framför allt under intervjupassen med de nyanlända eleverna. Eleverna har alla 

kommit olika långt i sin språkutveckling och vissa har svårare för att uttrycka sig på svenska än 

andra. Här finns en risk att intervjuaren ”övertolkar” det som intervjupersonerna säger, och 

därmed lägger ord i mun på dem. Med detta i åtanke har intervjuerna med de nyanlända eleverna 

utförts med stor varsamhet genom att invänta svaren länge och låta personerna ta tid på sig att 

tänka och formulera sina svar, innan eventuella stödord fällts in från min sida. 

 

Språket utgör ett hinder när det kommer till vilka av de nyanlända eleverna som kan intervjuas. 

Denna del är beroende av en fungerande kommunikation mellan deltagare och intervjuare, vilken 

kan vara svår att uppnå på grund av eventuell språklig barriär. Vid dessa moment kan närvaro av 

tolk underlätta för information- och kommunikationsflödet. Däremot finns risken att intervju-

sessionen inte når det trygga och ärliga samtal som eftersträvas om det befinner sig en tredje 

person i rummet (jfr Bryman, 2011). Där av togs beslutet att tolk inte ska medverka, och urvalet 

av deltagande elever begränsades till de individer som har utvecklat tillräckliga språkkunskaper 

för att kunna kommunicera på svenska. 
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4.4	Analys		

Insamlat material analyserades genom en tematisk analys, vilken redogörs för i Bryman (2011). 

Med deltagarnas godkännande har intervjupassens ljud spelats in, transkriberats och skrivits ut 

för att ge en tydlig överblick inför följande kodning (jfr Bryman, 2011). Kodningsarbetet bestod 

av två skilda delar, där lärarnas intervjuer bearbetades först, följt av bearbetning av 

elevintervjuerna. Intervjutexterna lästes noggrant igenom innan en andra genomläsning 

påbörjades. Vid detta delmoment granskades texterna med syftet att hitta och markera nyckelord 

angående betydelsefulla faktorer för nyanlända elevers språkutveckling. Den tredje genom-

läsningen utfördes med fokus på det som markerats i texterna, och faktorerna från respektive text 

kunde föras över till ett separat dokument. Här tilldelades faktorerna varsin färg, för att sedan 

tydligt kunna markera i transkriberat material vilka yttranden som går in under vilken faktor. I 

studiens resultat (kap. 5) utgör de framkomna faktorerna varsin rubrik, under vilka relevant 

material i förhållande till studiens syfte och frågeställningar presenteras. Studiens resultat 

analyserades slutligen ur ett interpretativt perspektiv (jfr Bryman, 2011).  

 

4.5	Tillförlitlighet	
 
För att styrka studiens kvalitet uppmärksammades fyra delkriterier inom tillförlitlighetskriteriet (jfr 

Bryman, 2011). Studiens trovärdighet stärktes genom väl utförda intervjuer där deltagaren fick goda 

möjligheter att föra fram sina åsikter eller lägga till något som de under intervjun ansåg inte fick 

tillräckligt stor plats. Intervjupersoner ombads upprepa och utveckla sina svar om dessa ansetts 

oklara, för att säkerställa att korrekt information uppfattats. Materialet transkriberades med 

största precision och analyserades noggrant i flera etapper. Kriteriet överförbarhet behandlades 

utifrån strävan att ge läsaren en god förståelse för de specifika grupper som deltar i studiens 

intervjuer. Läsaren förses med täta beskrivningar för att sedan kunna bedöma till vilken grad 

resultatet är överförbart till andra situationer. Pålitligheten stärks genom tydlig redogörelse för 

studiens alla delmoment, samt genom ett granskande synsätt när det gäller val av metoder i 

förhållande till syftet. Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera möts upp med strävan efter att inte 

låta personliga värderingar medvetet påverka studiens utförande eller resultat. 

	

4.6	Etiska	överväganden	
	
Varje intervjusession inleddes med en förklaring av syftet med intervjun och studien i helhet, och 

intervjupersonerna informerades även om att de själva väljer om de vill svara på frågorna eller 

inte. Vidare fick intervjudeltagaren veta att personuppgifter hanteras konfidentiellt, och att all 
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insamlad data endast används för forskningsändamålet (jfr Bryman, 2011). De blev också 

upplysta om att samtalet spelas in och transkriberas, och att ljudupptagning raderas efter avslutat 

arbete.  

	

5.	Resultat	

	
Resultatet redovisas här utifrån studiens syfte att diskutera faktorer som upplevs särskilt 

betydelsefulla för nyanlända elevers språkutveckling, utifrån intervjuer med sex lärare och sex 

nyanlända elever. Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första redogör för data insamlad under 

lärarintervjuerna och den andra redogör för data insamlad under elevintervjuerna.  

5.1	Lärarintervjuer	

Insamlad data från lärarintervjuerna presenteras här under sju olika rubriker, vilka är formulerade 

efter de aspekter som framkom vid analysen (kap. 4.4). Relevanta citat från de transkriberade 

intervjuerna förkommer i delvis redigerad form, då utfyllnadsord, upprepningar eller felsägningar 

har tagits bort för att bidra till en mer lättillgänglig text.  

 

Transkriptionsnyckel: 

 … Eftertänksamt ljud, så som ”ehm” 
[paus] Kortare paus 
[skrattar] Metakommentar inom hakparentes 

	

5.1.1	Lärarens	bakgrund	och	utbildning	
Lärarens egen bakgrund nämns av samtliga intervjuade lärare som en avgörande faktor för 

nyanlända elevers språkutveckling. Två av lärarna berättar hur deras tidigare utbildningar och 

erfarenheter av undervisning för yngre elever ger dem goda förutsättningar för att undervisa i läs- 

och skrivinlärning med nyanlända elever i tonåren. De menar att de har med sig en kunskap om 

hur man kan lära ut det svenska språkets grunder, vilket skiljer dem från andra lärare. Lärare 4 

förklarar: 

 

Att jag har jobbat med läs-och skrivinlärning för yngre elever tror jag är en jättestor fördel som 

jag har. För det första vet jag hur jag lär elever att läsa och skriva… För är man kanske 

gymnasielärare så har man inte det med sig på samma sätt, och det är helt naturligt… Så jag 
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tror att det behövs jättemånga lärare med min bakgrund, även om man tänker på att de är 

16, 17, 18 år. 

 

Lärare 5 har liksom lärare 4 inställningen att hennes erfarenhet inom läs- och skrivutveckling 

utgör en viktig grund för sina elevers möjligheter till en god utveckling. Hon använder begreppet 

nödvändigt när hon förklarar sin tidigare erfarenhet, och menar att en lärare bör ha en hel del i 

ryggsäcken för att arbeta inom verksamheten för nyanländas utbildning.  

 

Förutom utbildning och lärarens kompetens inom läs- och skrivinlärning ses också den 

personliga livshistorien som väsentlig för hur läraren bemöter och undervisar sina elever. Lärare 3 

och 4 menar att deras erfarenheter av att leva i ett land med en annan kultur än den svenska, ger 

dem förståelse för de känslor och den situation som de nyanlända eleverna befinner sig i. Lärare 3 

berättar att hon under en längre tid bott i Afrika och därmed vet hur det känns att vara den som 

inte förstår språket:  

 

När jag var liten så var det jag som var utlänning. Invandrare. För jag bodde i Afrika… och 

det är nyttigt att vara den som inte har förstått språket! ”I have a cat” var väl vad jag kunde 

säga när jag kom till Afrika, i tio-års-åldern. Men det ändrade vi ju på, med tiden. Och det 

är ju bara att ta det lugnt. Bara ta det lugnt! Hjärnan suger ju åt sig språk! Det är helt 

otroligt!  

 

Denna erfarenhet har enligt lärare 3 gett henne en förståelse för hur andraspråk kan 

tillägnas, vilket också gett henne goda förutsättningar att skapa lärorika situationer där 

språket kan utvecklas. Utöver denna språkliga insikt har lärare 3 uppnått andra lärdomar i 

och med sin vistelse i Afrika. På grund av krig mellan Uganda och Tanzania tvingades 

lärare 3:s familj att flytta tillbaka till Sverige för att komma undan de bomber som föll 

runt omkring dem. Jag hade liksom ingen möjlighet att stanna kvar. Det var ju förfärligt. Så jag vet 

precis hur det är att fly från ett krig! Ja … [paus] Det är inte kul! Det ska jag tala om. 

 

Lärare 2 är uppvuxen i Irak och berättar, likt lärare 3, att hennes bakgrund och erfarenheter kan 

innebära ett stort stöd för de nyanlända eleverna i deras språkutveckling. I och med uppväxten i 

Irak talar lärare 2 både svenska och arabiska, och vet därmed hur de olika språken skiljer sig från 

varandra. Detta innebär att hon kan ge eleverna goda och tydliga förklaringar av hur de olika 
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språken är uppbyggda. Lärare 2 förklarar att hon arbetar konstruktivt med både modersmål och 

målspråk för att möjliggöra språkutveckling i det svenska språket:  

 

Om jag tar språket, då jobbar jag konstruktivt, och det betyder ”hur är språket byggt på 

arabiska och svenska?” Och det underlättar för eleven, att förstå svenskan bättre. Till exempel, 

vi [i Irak] har meningar utan verb, beskrivande meningar där vi inte behöver ha verb. Vi kan 

säga ”pennan blå”. Men här i Sverige kan vi inte ha ”pennan blå” för vi måste ha ”är”. En 

annan sak det är att ha ”en penna”. Det här ”en”, när det är obestämt, behöver vi ha hela 

tiden, när vi pratar och skriver svenska. Det behöver vi inte på arabiska, för vi har inte det här 

”en”… ”Jag behöver penna”, till exempel… Så det här gör att de ser skillnaderna och det 

underlättar för dem. 

 

5.1.2	Tydliga	mål		
För en god språkutveckling hos nyanlända elever anser samtliga lärare att det är viktigt med 

strukturerade lektioner och tydliga mål. Med tydliga mål menas kortsiktiga mål för varje lektion 

och enstaka elev, men också långsiktiga mål som ger eleverna motivationen till att fortsätta 

kämpa trots eventuella svårigheter. Lärare 4 pratar till exempel om vikten av att upplysa eleverna 

om hur deras framtida vägar kan se ut: 

 

För en vecka sen så hade vi studie-och yrkesvägledaren här, som berättade för dem: ”Hur är det 

när man är född i Sverige, hur ser skolan ut? Alltså hela spannet från förskola och ända upp 

till gymnasiet och sen högskola och universitet. Och sen så visar hon också då att: ”Men ni kom 

när ni är 16 år. Hur kan vägen se ut för dig?” Och det tyckte eleverna var jättebra och jag 

tyckte det var superbra!  

 

Precis som lärare 4, lyfter lärare 6 vikten av att tydliggöra målen och förklarar att hennes elever 

vill ha struktur och att de förväntar sig tydliga ramar och mål:  

 

De vill att man ska kunna mycket, alltså att man ska kunna sitt ämne. Man ska vara 

noggrant förberedd. Och jag vill ha ett tydligt mål med mina lektioner, jag vill att de ska veta 

vart vi ska. Men också att vi har olika mål för olika i klassen också… Sen att det ska vara 

tydliga mål med varje enskild lektion. Det tycker jag är viktigt. Tydlighet. Även om jag kan 

verka rörig och så, när man tittar på mitt skrivbord [skrattar] så tror jag att eleverna känner 

att jag vet vart jag ska. Tydligheten mot målet är viktigt tror jag! 
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På samma sätt menar Lärare 5 att tydliga motiveringar är viktigt, och att hon lägger ner mycket 

tid på att förklara varför de arbetar på ett visst sätt. ”Varför ska vi lyssna på det här? Varför spelar vi 

bingo, som vi har gjort idag? Vad lär man sig på det?”. Hon förklarar att hon nog aldrig blivit så pass 

ifrågasatt av några elever tidigare, och att hon gärna tar fram läroplanen för att peka på att ”Titta, 

det står exakt här vad ni ska lära er!”. Hon tillägger här att det dock inte är hela sanningen, då 

undervisningen av nyanlända inte har en egen kursplan: 

 

 Men vi har ju inget annat att rätta oss efter… Jag menar, vi har ju vår progression till 

kunskapskraven i år 9, och det här att kunna få ett betyg för att kunna studera på gymnasiet, 

och… Då måste ju vägen gå via år 3 och år 6, har vi tänkt. 

 

5.1.3	Att	repetera	och	befästa	kunskap	
Att ständigt repetera och befästa kunskap är ytterligare en betydelsefull faktor som lyftes vid 

lärarintervjuerna. Lärare 3, 4 och 5 lägger stor vikt vid begreppet repetera, och de diskuterar olika 

anledningar till varför just det har ett sådant stort fokus i deras undervisning. Lärare 3 nämner 

begreppet i sammanhang med hur hon lägger upp sin undervisning. Hon förklarar att hon liknar 

språkinlärningsprocessen vid att sjunga i en kör. ”Du får noterna för första gången och tänker: det här 

kommer aldrig att bli något, det låter ju inte klokt” och vid nästa repetitionstillfälle sitter det plötsligt. 

Det har blivit en låt. Hon förklarar vidare att det är samma sak med alla kunskaper, och ger ett 

exempel på hur hon arbetar med repetition i sitt klassrum:  

 

Vi lär oss någonting, och sen så gör vi någonting annat, och sen återkommer vi. Och så lär vi 

oss någonting nytt. Och så återkommer vi. Och så tränar vi. När vi gjorde, till exempel, 

engelska djur, så började vi med engelska djur från början, och så lade vi på en, och så lade vi 

på en, och så tränar de varandra. Med bild på ena sidan, text på andra sidan, så att man kan 

vända, ”Vad hette det där nu igen?” så får man vända. Så lägger vi undan det, och så går det 

ett tag. ”Hur många djur kan ni nu då? Kommer ni ihåg dem?” Och så slänger vi ut samma 

papper en gång till. ”Träna varandra så får vi se hur det går! 

 

När lärare 4 pratar kring begreppet repetition är det angående vikten av att aldrig skynda framåt. 

”Det handlar inte om att göra färdigt boken snabbt, så att man får nästa. Det handlar om repetition, att komma 

ihåg, och att befästa kunskapen!”. Lärare 5 förklarar också begreppet repetition i detta sammanhang 

och menar dessutom att eleverna ofta kan bli sura när plötsliga repetitionstest delas ut. ”Vi har ju 
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inte fått chans att öva! Det är inte rättvist, säger de.”. I denna situation får läraren chansen att visa på att 

”Ja, men kunskap är ju om du fortfarande kan färgerna efter en månad” 

 

5.1.4	Lärarens	kunskap	om	andra	kulturer	
Diskussionen om vad kunskap innebär, är enligt lärare 2 viktigt att ta upp när det kommer till 

nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Hon menar att de svenska lärarna bör ha 

kunskap om sina elevers hemländers skolsystem, och den kunskapssyn som råder där. Lärare 2 

förklarar: 

 

Försök att sätta dig in i elevens situation. Lite om bakgrunden. Det kommer till exempel 

nyanlända elever hit, som har varit på kartläggning där lärarna frågade dem ”Hur hög är en 

villa?”. Och de nyanlända tänker ”Vad kan det vara? Det här har vi inte lärt oss i skolan… 

250 meter?” Och argumenterande texter har man inte heller någon aning om i skolan i Irak 

eller Syrien. Och att argumentera är både skolan och livet. Det är en grund. Det är grunden till 

att jag berättar om mina åsikter och försöker övertala kompisar, mamma, barn, eller kolleger… 

Men det skapar konflikter där borta, när man inte kan lösa problemen verbalt. Då använder 

man våld och… det blir diktatur. Och här är det demokrati, att argumentera. Jag som kommer 

från Irak, jag förstår, för att det här har vi inte jobbat med i skolan i Irak. Och en svensk 

lärare då, blir väldigt förvånad: ”De här eleverna fattar ingenting!”. Men skillnaden är att så 

har de lärt sig. Det är inte brist på det kognitiva. 

 

Lärare 1 pratar också kring problemen som kan uppstå när man som lärare inte vet hur de olika 

ländernas samhällen skiljer sig åt. Hon nämner att det kan vara svårt att förstå varför vissa kritiska 

situationer uppstår mellan elever i klassrummet, och menar att det kan vara en följd av det inom 

en och samma språkgrupp finns olika uppfattningar av hur man får och inte får använda språket: 

 

Hur man använder språket, är jätteannorlunda. Själva språkbruket. Till exempel… Åsna är 

väldigt fult att säga på arabiska. Och då kommer en annan som har bott i någon annan del av 

landet och säger det som att ”Bli av med dig, jag vill inte…” Men det har inte den tyngd det har 

i den andra delen av världen där språket också talas och då blir det jättestora bråk. En del av 

barnen, alltså det blixtrar ur dem om du säger något som kan antyda till att… du är negativ 

mot religionen. De blir jätteuppretade och tycker att de har rätt att mer eller mindre kasta sig 

över varandra med hela sin kraft. 
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Att förstå sig på de olika kulturerna kan också vara av stor vikt vid mottagandet av en helt ny 

grupp av nyanlända. Det menar lärare 5, och förklarar att ”eleverna kommer från så olika kulturer, och 

skola är något helt annat för dem än vad vi har här”. I Sverige kan både elev och lärare vara mer 

avslappnade och bjuda på sig själva i klassrummet, vilket de inte är vana vid. Att ha det i åtanke 

gör att läraren bättre kan förstå varför elever reagerar på ett visst sätt, och onödig frustration och 

negativa tankar kan undvikas. 

5.1.5	Trygg	och	lustfylld	klassrumsmiljö	
Utöver lärarens kunskap om andra kulturer beskrivs även inlärarens omgivning som en faktor av 

betydelse för språkutveckling. En trygg och positiv klassrumsmiljö är enligt lärarna av stor vikt 

när de nyanlända eleverna lär sig svenska. Lärare 5, 6 och 4 diskuterar mycket kring vikten av 

glädjen i klassrummet och att kunna bjuda på sig själv. Lärare 5 förtydligar att det dock måste 

finnas en god balans mellan allvarligt och roligt: 

 

Jag tror alltid på det här att man har en god [paus], att allt inte är dödsallvarligt, man kan 

skoja lite och man kan skratta med, och bjuda på sina egna… dumheter! Samtidigt som jag är 

noga med att… Vi skrattar inte åt varandra. Det är skillnad på att skratta med och att 

skratta åt. För i stort sett säger alla till oss när de sitter enskilt i samtal, att fastän att jag 

tycker att vi har en ganska generös… stämning, så… så finns det ändå känslan hos dem… en 

rädsla för att ”om jag säger fel, då skrattar de andra.”. Ibland är det ju kanske roligt så att vi 

kan skratta tillsammans, men… är man osäker och tycker att ”fy vad jobbigt det här är” och 

så skrattar någon då när man säger fel… Men vi påtalar det väldigt mycket, att för att man 

ska lära sig så måste vi få göra fel. För det är en lärsituation att göra fel.  

 

Även lärare 6 pratar om hur trygghet i klassrummet byggs upp med hjälp av förhållningssättet 

skratta med och inte åt varandra. Hon förklarar också att läraren måste kunna hantera dessa 

pendlingar och se till att ha kontrollen: 

 

Jag är nog ganska kontrollfreak liksom. Jag vill nog gärna känna att jag har kontrollen i 

klassrummet… Ja. Kanske lite auktoritär [skrattar]. Fast med ett leende och ett hjärta!  

 

Lärare 6 ger även ett exempel på hur denna trygghet bidragit till att hennes nuvarande elevgrupp 

utvecklats med stora steg sedan de kom till skolan för första gången:  
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Alltså jag jobbar jättemycket med det här med att, en trygghet i klassrummet. Att det ska vara 

en god atmosfär. Och det tycker jag att vi verkligen har uppnått i år. De har gjort saker som de 

aldrig trodde att de skulle göra. När man efter fyra, fem månader i Sverige kan stå framför 17 

andra 17-åringar och berätta om sin nallebjörn på svenska! Att kunna stå framför andra 

kompisar, då tycker jag att man har nått ganska långt.  

 

Likt lärare 6 tänker även lärare 1 på trygghet när klassrumsmiljön kommer på tal, och lägger även 

till inspirerande aktiviteter som avgörande för de nyanländas språkutveckling, då de behöver extra 

motiverande undervisning med tanke på deras kanske traumatiska bakgrund. Lärare 1 ger 

exempel på aktiviteter som hon tidigare gjort med sina elever, och nämner till exempel ishockey-

matcher, teater, vandring i naturen, och studiebesök på bibliotek. Till skillnad från lärare 1, anser 

lärare 3 att god inspiration och motivation likväl kan uppnås inne i själva klassrummet. Enligt 

henne uppnås en god klassrumsmiljö genom respekt för varandra, och hon beskriver hur samtal 

och diskussioner kan se ut under hennes lektioner där alla lyssnar och visar respekt, elev som 

lärare: 

 

Alla lyssnar på alla! Och så var det ju inte i ettan, men det har ju blivit så! Och jag kan också 

lägga mig i någon annans tal och så ”Förlåt, det var din tur”. Det är ju bara att tala om det att, 

det är ju jätteviktigt att jag markerar att du får tala färdigt. Men sen får jag ju, om alla vill 

berätta saker: okej, låt dem berätta, det får ta den tiden på lektionen! Men man får ju inte prata 

sönder lektionerna heller, utan fokus får man ju ändå hålla! Eftersom jag liksom leder samtalet 

eller vad man ska säga. Men de har världens tillåtelse att säga, ”Vad betyder det här?”, ” Bra 

att du frågar!” Alla hjälper alla här! För jag hinner inte med 18 stycken på en gång, under 

samma lektion. Det är klart att vi hjälper varandra!  

 

5.1.6	Att	undvika	”tycka-synd-om-fällan”	
Tankar angående bästa sätt att bemöta sina elevers bakgrunder och tidigare erfarenheter framkom 

i samtliga intervjuer. Många av de nyanlända barnen har livshistorier eller befinner sig i 

livssituationer som enligt intervjuade lärare påverkar elevernas chanser till att tillägna sig nya 

kunskaper. Intervjudeltagarna berättar om hur de påverkas av sina elevers tidigare erfarenheter, 

nuvarande situation och oro inför framtiden, och de kommer alla fram till att det kan skapa ett 

speciellt band mellan dem. Lärare 1 berättar hur det är svårt att inte tänka på hur de nyanlända 

mår eller hur det går för dem: 
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Man går och tittar på dem på skolgården och undrar hur det går för dem egentligen. Och man 

undrar ”ska jag gå och säga någonting till henne… eller man kanske bara rör till det?” Det är 

väldigt svårt. 

 

Men lärare 1 tillägger också att hon vet hur hon kan stötta dessa nyanlända elever, och att det i 

slutändan leder till en stark koppling, elev och lärare emellan. När eleverna sedan slussas ut till 

andra klasser eller skolor blir det därför extra tufft att behöva skiljas åt: 

 

Jag vet att ju mer man går ut och gör saker med barnen… åker skidor och allt vad man gör… Ju 

närmre kommer man dem och ju mer kan man hjälpa dem. För de släpper inte in folk hur som 

helst. Men när de har gjort det, då blir de väldigt sådär… jaa… Man får ofta, särskilt med vissa 

av barnen, en mycket stark koppling och sen bryts det bara på något sätt. Och man kan inte göra 

någonting åt det heller. Man undrar hela tiden hur det går och så. 

 

Även lärare 3 pratar om att det kan vara svårt att bli insläppt av vissa elever, då de väljer att inte 

prata om tidigare erfarenheter eller trauman de varit med om. Vid vissa tillfällen kan det dock 

plötsligt komma fram, menar lärare 3, och berättar om ett tillfälle när eleverna i klassen gjort olika 

arbeten som de redovisade för klasskamraterna: 

 

Det var en kille då, som gjorde om Titanic… Och då satt ju hon där [paus] med stora tårar i 

ögonen [paus] och sa att ”Jag har också varit ute på havet”, sa hon. 

 

Liknande beskrivningar återkom även i andra intervjuer, där till exempel lärare 5 berättar om hur 

de egentligen vet ganska lite om sina elevers bakgrunder. Hon förklarar att trots att man nog är rätt 

så försiktig så råkar man ändå ut för situationer man inte räknat med. 

 

När det var FN-dagen … för man försöker ju lyfta alla sådana här som vi uppmärksammar i 

Sverige då… Då tog jag fram en film från SLI och ville egentligen bara visa dem stort: vad är det 

FN är? Och då kommer det ett kort inslag där man ser en bandvagn. Ifrån Afghanistan [paus] 

Och då: ”Kan du stänga av?” [paus] Och det är klart, det är en balansgång… Men… De här 

bakgrundsamtalen som gjordes på de första som kom… de hann ju inte med i höstas när det kom 

så jättemånga, så vi har kanske bara ett papper där det står ungefär modersmål, eventuellt om de 

har gått två år i någon skola eller i någon Koranskola, och de uppgifter som att… mamma finns 

men inte i Sverige, eller att ”föräldrar avlidna” eller ”vet ej”. 
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Lärare 4 menar däremot att man inte bör fråga ut de nyanlända eleverna alltför mycket. För jag 

menar ska de hela tiden så fort det är möte berätta om hur deras resa var, vad som hände och… kanske hemska 

saker, så belastar det ju dem också! Även lärare 6 funderar över de trauman som hennes elever kan ha 

gått igenom och hur deras familjesituation påverkar deras skolprestationer. Men här menar lärare 

6 att det inte bara är elever vars familjemedlemmar är försvunna eller kvar i hemlandet som 

upplever svårigheter. Dessa tankar delar hon med lärare 1, och de båda menar att även de som 

har kommit till Sverige med sin familj finner situationen svår. De kan känna en ilska över att 

föräldrarna bestämde att de inte kunde bo kvar i hemlandet, och att de nu ska behöva vara i 

Sverige och dessutom kanske gå om flera årskurser på grund av att man nu inte kan språket. 

Lärare 6 förklarar den speciella situation dessa elever befinner sig i: 

 

De kanske gick näst sista året på gymnasiet, och här får de börja om… Och oron de har med 

sig… och så plus då, att de ska lära sig ett nytt språk. Samtidigt som de ska läsa alla ämnen. 

Och helst på så kort tid som möjligt! 

 

Samtliga lärare diskuterar sina elevers bakgrunder och berättar om hur de personligen kan 

påverkas av elevernas livshistorier. Men lärare 4 och 6 understryker vikten av att dessa känslor 

inte får leda till att läraren har låga förväntningar på de nyanlända elevernas prestationer. Ingen 

människa mår bra av att ha för låga krav på sig, alla vill att man ska tro på dem, menar Lärare 6. Jag vill ju 

att de ska känna att jag tror på dem som individer. Att jag tror på att de har en möjlighet att klara av saker och 

ting fortsätter hon. Lärare 4 tänker också på vikten av höga krav, och förklarar att man som lärare 

inte får hamna i tycka-synd-om-fällan: 

 

Ha höga förväntningar på dem! Man skulle ju kunna tänka sig att ”Ah, men det de har det så 

jobbigt” eller ”De har ju så mycket” eller ”Du mår ju så dålig, så…”. Att man kan fastna i 

det.  

 

Vidare förklarar lärare 6 att det är viktigt att inte se de nyanlända eleverna som mer exotiska eller 

annorlunda än vad de svenska eleverna är. ”Man ska ha en förståelse för deras bakgrund men också låta 

dem känna att de får vara vanliga ungdomar” menar hon, och tillägger: 

 

Alltså jag kan gå hem och tycka synd om dem sen, och gråta över elever och så, men aldrig göra 

det framför en elev! Man kan visa hjärta och empati och så men… inte bli kravlös. För skolan är 
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ändå en livlina på något sätt, det blir en normalitet, ”här ställs det fortfarande krav på mig fast 

det är skit runt omkring mig”. 

5.1.7	En	god	relation	mellan	lärare	och	elev	
Samtliga intervjuade lärare uttrycker att arbetet med nyanlända elever är speciellt med tanke på 

den relation de bygger upp med varje individ. Denna relation innebär enligt lärarna att eleverna 

blir motiverade till att komma till skolan och lära sig. Lärare 2 berättar att hon får mycket tillbaka 

tack vare den trygghet hon ger de nyanlända eleverna vid deras första kontakt med den svenska 

skolan. Hon förklarar att andra lärare självklart också engagerar sig i sina elever, men att hon i sitt 

jobb får ta del av en annan bit av elevens tillvaro. Särskilt de som är ensamkommande. ”Vi blir 

vänner på Facebook. Jag har ett konto med eleverna. Så det blir att jag följer dem. Och att få se hur eleverna får 

arbete, fru och barn. Det är väldigt roligt!  

 

Denna uppfattning delas även av lärare 6, som berättar att det bästa med hennes yrke är att få 

vara med och se den utveckling de nyanlända eleverna går igenom:  

 

Man får ju tillbaka väldigt mycket så att se resultaten, att få vara med på en människas utveckling 

i ett erövrat nytt språk, det är ju faktiskt jätteroligt! Från att i början liksom, när ingen våga prata 

eller ens öppna mun knappt, till att kunna sitta och hålla i ett samtal, man kan prata med dem i 

telefon och… allting så. Ja men det är så häftigt! Man gör verkligen skillnad.  

 

Sammanfattningsvis har lärarna diskuterat följande faktorer som betydelsefulla för en god 

andraspråkutveckling: lärarens bakgrund och utbildning, tydliga mål inom/med undervisningen, 

repetera och befästa kunskap, lärarens kunskap om andra kulturer, en trygg och lustfylld 

klassrumsmiljö, att undvika tycka-synd-om-fällan, samt en god relation mellan lärare och elev. 

 

5.2	Elevintervjuer	

	
Nedan följer en redovisning av för studien relevant material från intervjuerna med de sex 

nyanlända eleverna. Elevernas tankar och svar är indelade under tre olika rubriker, vilka är 

formulerade utefter de faktorer som framkom vid tidigare analys (kap 4.4). Längre pauser, 

upprepningar och grammatiska fel har till viss del uteslutits från elevernas citat, för att ge läsaren 

större möjligheter att ta till sig det innehåll som de intervjuade eleverna vill föra fram.  
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Transkriptionsnyckel: 

 … Eftertänksamt ljud, så som ”ehm” 

[paus] Kortare paus 

[skrattar] Metakommentar inom hakparentes 

****** Censurering av namn 

 

5.2.1	Att	ständigt	använda	sig	av	målspråket	
Fyra av sex nyanlända elever säger att det viktigaste när man lär sig ett nytt språk, är att bygga upp 

ett stort och brett ordförråd genom att prata. För detta krävs att man ständigt använder sig av 

målspråket och diskuterar så mycket det går. Elev A är 12 år och kommer från Libanon. Hon har 

varit i Sverige i fyra månader. När elev A berättar om sina första dagar i den svenska skolan 

förklarar hon att hon var mycket blyg. Hon kände sig ensam och osäker då hon inte förstod 

språket, och var rädd att svenskarna pratade illa om henne när de talade ett språk hon inte förstår. 

”Jag inte kan svenska och jag höra nån pratar, då jag tänker att dom pratar på… att dom pratar på mig”. När 

elev A pratar om vad hon helst vill göra i skolan, berättar hon att hon skulle vilja ha mer bild och 

matematik då hon vet att hon är bra på det. Men hon möter hinder i den svenska skolan, då hon i 

Sverige inte förstår det akademiska matematikordförrådet.  

 

Jag kan gånger och så, men här är det lite svårare med alla… ord, och när du läser jag förstår 

inget, eller jag förstår inte allt. Och därför jag kan inte… matte. Här… i skolan. 

 

Elev F är 19 år och kommer från Afghanistan. Han har varit i Sverige i tre år, och pratar liksom 

elev A om skillnaden mellan basspråk och akademiskt språk. Han menar att han lärt sig mycket 

basspråk av att spela fotboll i ett lag med svenska ungdomar. Där kan han uppfatta och lära sig 

att använda de vardagliga orden som andra ungdomar använder. När han tänker tillbaka på sina 

första dagar i Sverige, minns han hur det kändes när man inte kunde uttrycka det man ville. Det 

var speciellt påfrestande att känna sig som en analfabet, förklarar elev F. ”Det var helt svårt, så nu 

jag känner mig så glad att jag kan snacka svensk!”. Den krävande situationen att lära sig ett helt 

främmande språk förklarar elev F med en liknelse han fått höra av en lärare, där språket liknas vid 

ett stort hav. Man måste simma och kämpa konstant, för att inte drunkna: 

 

Det var uttryck från min lärare… att språket som ett havet, så man ligger i mitten så man 

måste… simma. Man måste bli större och större om man förstår språket och man måste kämpa 
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så jättemycket, så det… det stämmer. Man måste kämpa och man måste… man måste snacka 

med andra om man ska bli bättre och bättre. Det tror jag. 

 

Elev E är 20 år och kommer från Afghanistan. Hon har varit i Sverige i 36 månader. För att lära 

sig ett nytt språk menar elev E att man måste ”prata, prata, prata”. I klassrummet sitter ofta de 

som talar samma språk bredvid varandra, och pratar på sina modersmål istället för att öva på 

svenskan. ”Jag tror det är bättre att dom samma länder inte prata med varandra., och läraren bör se till att alla 

pratar svenska med varandra” berättar hon. Vidare förklarar elev E att diverse översättningsappar på 

mobilen också kan var till stor hjälp när man lär sig ett nytt språk. Hon önskar däremot att det 

kunde finnas bättre appar, då den persisk-svenska översättning hon använder sig av för tillfället, 

översätter slarvigt och hon anar att orden ofta inte stämmer.  

 

Elev C är 20 år, kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i 15 månader. Att prata mycket 

är enligt elev C viktigt för att kunna lära sig ett språk. Hon berättar likt elev E att läraren måste 

lägga mycket av lektionstiden på att låta eleverna diskutera och prata svenska med varandra: 

 

I början när jag lärde mig svenska kunde jag inte prata och diskutera och läraren förstod 

inte det, tror jag… Vi behöver att diskutera med varandra. Vi behöver inte bara att sitta 

och skriva och svara på frågorna. 

 

På sin lediga tid tittar elev C på tv och lyssnar på svensk musik för att bygga ut sitt ordförråd, hon 

betonar: Ord är viktigt! 

5.2.2	En	rättvis	och	förstående	lärare	
Fem av sex intervjuade elever (B, C, D, E, och F) berättar om hur lärarens förhållningssätt och 

personlighet är av betydelse för deras språkutveckling. Elev B går i förberedelseklass, är 11 år och 

kommer från Irak. Hon och elev D har liknande tankar kring hur den perfekta läraren ser ut. De 

menar att en lärare måste vara hjälpsam och förstående. Elev B säger att en lärare aldrig får 

skratta på eleverna, och elev D menar att den perfekta läraren tar hand om alla och gör inte skillnad 

mellan svenskarna och invandrarna. Han förklarar vidare att hans nuvarande lärare är sjysta och 

hjälpsamma, och att de alltid ställer upp om de till exempel behöver hjälp med läxor eller att 

registrera sig på en skola. 

 

Elev F berättar att skolan i Sverige skiljer sig från den i Afghanistan, där ”lärare tjatar så jättemycket 

att dom eleverna ska läsa eller göra uppgifter”. I Sverige menar elev F att lärarna är snälla och eleverna 
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är mer fria att göra vad de vill. Samtidigt som han tycker det är skönt vill han också betona vikten 

av att läraren fortfarande måste ha kontroll över lektionen. ”Jag tycker att lärare måste vara lite 

allvarlig hela tiden” och se till att alla jobbar och pratar svenska. Men det viktigaste av allt är enligt 

elev F att läraren och eleven har en bra kontakt: 

 

Man måste vara kompis med elever att det ska blir en bra kontakt… om man har inte så 

bra kontakt med elever eller lärare så det blir lite inte så bra, att man har ingen energi att 

det ska vara bra på den lektionen. Om jag har problem med matte, mattelärare, så det, det 

är helt klart att jag vill inte vara där, och så…ja. Det viktigaste är att läraren måste ha bra 

kontakt med eleverna, som en kompis. 

5.3.3	Svenska	kontakter	utanför	skolan	
Under intervjuerna diskuterades vikten av att ständigt prata och använda det svenska språket, 

men flera elever förklarar att denna faktor kan vara svår att styra över, då den ofta är beroende av 

att svenskar kan tänka sig att prata med dem. Elev C och E berättar båda om hur de försökt söka 

svenska kontakter att prata med, men att sökandet inte gav några resultat. Elev C beskriver sina 

första månader av sökande som ett fruktlöst arbete, och redogör för varför hon tror att det är på 

det viset: 

 

Jag kämpade så mycket men det var en… fruktlöst arbete eftersom svenskar gillar inte att prata 

med flyktingarna… De flesta är så. Till exempel en gång gick jag till park eftersom min lärare sa 

det att ni kan gå ut och prata om hunden och barn och… Jag gick där och en svensk tjej satt där 

och jag började att prata med henne men hon vågade inte att prata med mig.… de tror att vi är 

terrorister eller att vi har bomb, jag vet inte! Men… Dom har rätt. Dom har rätt.  

 

Elev C förtydligar att svenskarna inte gör något fel, och att de snarare bara läser det som står i 

tidningarna eller syns på nyheterna på TV. Det är självklart att de har rätt att vara försiktiga, 

menar hon. ”De läser i tidningarna eller tv… många flyktingarna har bomb eller … spräng bomb i airport”. 

Men det känns fortfarande tråkigt att det ska behöva vara så, då det hindrar henne från att kunna 

utveckla sin svenska. När jag sitter i matsalen eller ute, tror jag att jag är inte som dem och vi kan inte blanda 

ihop… för språket är ett problem, och hijab, vad heter det… scarf? Scarf. 

 
Elev E förklarar likadant, att det är hon som måste ta initiativet till att prata med svenskarna. 

Både hon och elev C har förstått att det inte är någon idé att söka sig till ungdomar i deras ålder, 

men att det finns en grupp människor som enligt elev E är mer öppna. Gamla människor, de är okej! 

Det är bara ungdomar, de vill inte. Idag har elev C hittat personer att prata svenska med, och 
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förklarar att hon en gång i månaden träffar två personer. Dom är mina vänner men de är lite äldre. Inte 

lite äldre, mycket äldre. De är pensionärer [skrattar]. Deras dotter är min brors kontaktperson. 

 
Varken elev A, B, D, E, eller F har några svenska vänner eller personer i sin närhet att prata 

svenska med. Elev B förklarar att hon en gång fått användning av den svenska hon lärt sig i 

skolan, när hon gick till tandläkaren. If I have a... for… tandläkare och … Ah… jag pratar med dom 

svenska också. Hon berättar också att alla i hennes grupp placeras ut i svenska klasser på skolan, en 

gång i veckan, där de får vara med på ordinarie svensk undervisning, med svenska elever. Men 

detta innebär enligt elev B inte att hon får öva på någon svenska. Istället känner hon oro varje 

gång hon ska dit, då pojkarna i den svenska klassen är elaka mot tjejerna. Det finns en kille hon är 

speciellt rädd för.  

 

Det finns en pojke, ******, han är jättedum, dumma saker säger till mig. Säger ”Du är 

inte jag”.  Och jag sa till ****** jag ska säger till rektor att du säger massa jättedumma 

saker. Han sa okej, gå och säger… och jag scared, jag kan inte säga det… Jag var rädd. 

 

Elev F berättar att han inte längre är med i fotbollslaget där han träffade svenska ungdomar. Nu 

har de istället skapat ett nytt lag, där det mest är han och andra nyanlända elever som spelar. 

 

Sammanfattningsvis har eleverna diskuterat följande faktorer som betydelsefulla för en god 

andraspråkutveckling: att ständigt använda sig av målspråket, en rättvis och förstående lärare samt 

svenska kontakter utanför skolan. 

6.	Diskussion	
 
I följande del diskuteras studiens metod, genomförande och resultat i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. I kapitel 6.2 diskuteras först lärarintervjuerna (6.2.1), och sedan elev-

intervjuerna (6.2.2), vilka sedan jämförs och diskuteras i form av en slutsats i kapitel 6.3. 	

	

6.1	Metoddiskussion	
	
Intervjuerna med de nyanlända eleverna skiljer sig från varandra när det kommer till graden av 

informationstäthet. I metodkapitlet 4.3 förklaras att de individuella intervjupassen ska ge 

deltagarna goda möjligheter till att uttrycka personliga uppfattningar kring ämnet. Här nämns 

även problematiken kring den språkliga barriären och att det krävs stor varsamhet för att undvika 
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att lägga ord i mun på deltagarna. Efter genomförda elevintervjuer kan det dock konstateras att 

problematiken kring den språkliga barriären också visade sig i andra former. Elev A och B är de 

två yngsta nyanlända eleverna, och har endast varit i Sverige i ett fåtal månader. Detta innebär att 

de inte har lika stort ordförråd som resterande elevdeltagare har. Båda elevernas språk var 

begränsat och de fick anstränga sig för att kunna uttrycka sina tankar, vilket enligt min tolkning 

gjorde att svaren inte blev så pass fullständiga som förväntat. Men framför allt anser jag att den 

största bidragande faktorn till den låga informationstätheten, är den ålder som de båda eleverna 

befinner sig i. Jag uppfattade det som att elev A och B rent kognitivt inte utvecklat förmågan att 

tänka kring sitt eget lärande. Det innebar att deras svar delvis fokuserades på annat än det som jag 

från början avsett prata om. De resterande elevdeltagarna visade på en mer utvecklad förmåga att 

resonera kring sitt lärande, vilket också kan tolkas som att de vet vad som förväntades av dem 

och därmed anpassade sina svar. Jag upplever emellertid att elevernas reflektioner var av sann 

karaktär och inte modifierade eller förskönade.  

 

Urvalet av deltagande lärare begränsades på grund av lågt intresse för att delta i studien, vilket 

beskrivs i kapitel 4.1. De lärare som svarade var därmed också de lärare som fick ingå i studien. 

Det innebär att det i slutändan inte var upp till mig som intervjuare att avgöra vilka lärare som 

skulle intervjuas. Trots denna förändring av den målinriktade urvalsstrategien, anses de 

intervjuade lärarna utgöra en god grund för studiens resultat, med varierande bakgrunder, 

arbetsplatser och förkunskaper.  

	

6.2	Resultatdiskussion	
 

6.2.1	Lärarintervjuerna	
Studiens första frågeställning: Vilka faktorer beskriver intervjuade lärare som betydelsefulla för 

språkutveckling hos nyanlända elever? besvaras i form av sju punkter: 

 

1. Lärarens bakgrund och utbildning 

2. Tydliga mål 

3. Att repetera och befästa kunskap 

4. Lärarens kunskap om andra kulturer  

5. En trygg och lustfylld klassrumsmiljö 

6. Att undvika tycka-synd-om-fällan 

7. En god relation mellan lärare och elev 
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När punkterna ovan ses med stöd från tidigare forskning (kap. 2) kan det konstateras att lärarnas 

tankar till stor del grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Den första faktorn, lärarens bakgrund och utbildning, samt den fjärde faktorn kring kunskap om andra 

kulturer, kan ställas i jämförelse med Vygotskijs tankar om hur människan uppfattar och förstår 

sin miljö beroende på den kulturella gemenskap hon socialiserats in i. Exempelvis berättar lärare 

2 och 3 hur deras bakgrund och erfarenheter av en annan kulturell miljö än den svenska, leder till 

en förståelse för den situation som de nyanlända eleverna befinner sig i. Det sociokulturella 

perspektivet kan också urskiljas i de beskrivningar lärarna gör av en trygg och lustfylld klassrumsmiljö, 

där språkutveckling ses som beroende av sammanhang och en stöttande omgivning. I 

prismamodellen (Thomas & Collier, 1997, se kap. 2.6) förklaras hur en individs omkringliggande 

kulturella och sociala miljö har en stor inverkan på inlärningsprocessen, och språkutvecklingen 

hos en elev kan hämmas om denne upplever motgångar i form av otrygghet eller diskriminering 

(Thomas & Collier, 1997). Detta lyfts av lärarna i form av faktor 5 och 6, en trygg och lustfylld 

klassrumsmiljö och att undvika tycka-synd-om-fällan. Lärare 6 berättar under intervjun hur viktigt det 

är att ställa krav på de nyanlända eleverna. Skolan måste få vara en plats där eleverna får känna att 

de är som vilka ungdomar som helst, och inte en grupp människor som ingen har några 

förväntningar på. Detta förhållningssätt är enligt lärare 6 en förutsättning för elevernas fortsatta 

språkutveckling. 

 

Tydliga mål (faktor 2) är en upplevd betydande faktor som kan relateras till den språkpolicy som 

Cummins förespråkar, och som i studien presenteras i samband med fyrfältsmodellen (kap. 2.6). 

Cummins modell ska ge läraren redskap att planera och genomföra undervisning där varje individ 

får goda möjligheter att utvecklas både språkligt och kognitivt. Detta uppnås enligt Cummins 

genom att förlägga undervisningen inom den så kallade utvecklingszonen. Utifrån personlig 

tolkning av studiens resultat anser jag att samtliga deltagande lärare ämnar hålla sig inom den 

optimala utvecklingszonen som Cummins beskriver (figur 2), genom att skapa goda 

inlärningstillfällen i form av balans mellan tydlighet och struktur, samt stöttning i form av 

motiverande, målinriktade undervisningsmetoder.   

 

De upplevda betydelsefulla faktorerna lärarens bakgrund och utbildning och lärarens kunskap om andra 

kulturer diskuteras bland annat med lärare 2. I intervjun anser jag att det, utöver ett sociokulturellt 

perspektiv, också kan urskiljas ett språktypologiskt (kap. 2.5) synsätt på inlärningsprocessen, där 



	

	
32	

olika språks funktion och uppbyggnad fokuseras för att underlätta andraspråksinlärning. Då 

lärare 2 kommer från Irak och undervisar i både svenska och arabiska har hon kunskap om båda 

språksystemen, vilket enligt henne innebär att hon kan stötta elevernas språkutveckling genom att 

belysa skillnader och likheter mellan modersmål och målspråk. Det är intressant att notera att det 

endast var under denna intervju som ett perspektiv utöver det sociokulturella kunde anas. Enligt 

kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, är syftet med undervisningen att eleverna 

ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket (Skolverket, 2011), och kursplanen för 

ämnet modersmål redogör för liknande syfte, med formuleringen att eleven ska utveckla 

kunskaper i och om sitt modersmål. Därmed kan det konstateras att nämnda ämnen i princip har 

samma huvudsyfte. Trots detta har det uppmärksammats att endast lärare 2 belyser att de 

nyanlända eleverna bör få arbeta konstruktivt med båda språken för att få förståelse för språkens 

uppbyggnad och funktion. Tidigare forskning har dessutom belyst vikten av att eleverna ges 

möjlighet att utveckla och stärka båda språken (Hedman 2012; O’Toole & Hickey, 2012; Salameh 

2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 2012; Wedin, 2011). 

6.2.2	Elevintervjuerna	
Studiens andra frågeställning; Vilka faktorer beskriver intervjuade nyanlända elever som 

betydelsefulla för sin språkutveckling? besvaras med följande punkter som representerar de 

faktorer som deltagande nyanlända elever beskrivit 

 

1. Att ständigt använda sig av målspråket 

2. En rättvis och förstående lärare 

3. Svenska kontakter utanför skolan 

 

Även elevernas resonemang kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Deras beskrivning av 

betydande faktorer för andraspråkutveckling stämmer väl överens med Vygotskijs tankar om att 

en individ utvecklas i nära samspel med andra. Eleverna talade om en lättnad när de äntligen 

kunde förstå lite av vad som sades runt omkring dem, och jag menar att dessa tankegångar går att 

liknas med Vygotskijs, som menar att språket är människans viktigaste verktyg för att förstå sin 

omvärld. Eleverna pratade också om fördelar med att finna svenska kontakter att öva språket 

med, vilket kan innebära att denna svenska kontakt blir den mer kompetente kamraten som stöttar 

och bidrar till språkutvecklingen (Vygotskij, 2001). Att utveckla språket med hjälp av en expert 

som befinner sig på en högre nivå, kan också ses i samstämmighet med Hammarbergs (2013) 

beskrivning av det interaktionella perspektivet, och den tillhörande input-traditionen (kap 2.5). Elev 

F förklarar till exempel hur en svensk kamrat kan ge honom nya ord och uttryck som är relevanta 
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inom ungdomskulturen. Hammarberg beskriver detta som att novisen tar emot språkliga inputs 

från experten på en högre nivå, vilket enligt Hammarberg utgör en vital del av 

språkinlärningsprocessen. 

 

Elev A förklarar att hon inte kan matte i Sverige på grund av orden, och elev F berättar om hur han 

lär sig ett vardagligt svenskt ungdomsspråk på fotbollsträningen efter skolan. Dessa situationer 

utgör exempel på hur vardagsspråk och akademiskt språk skiljer sig från varandra och vad det 

kan innebära för andraspråksinlärare. Cummins (2008, se kap. 2.6) menar att det krävs upp till sju 

år innan en individ har tillägnat sig CALP, det akademiska språket. I detta fall kan det innebära att 

elev A har cirka sex år kvar innan hon kan sägas komma upp i samma CALP-nivå som en 

jämnårig svensk kamrat. Det vardagliga språket, BICS, kan tillägnas redan efter ett till två år 

(Cummins, 2008, se kap. 2.6), vilket kan förklara varför elev F känner att fotbollslaget med 

svenska ungdomar gav honom stor hjälp att bygga upp sitt vardagliga ordförråd. 

 

Utöver elevernas explicita svar på vad som kan gynna deras språkutveckling, har de också bidragit 

med implicita svar om vad som påverkar en individs andraspråksinlärning. Utifrån mitt tolkande 

perspektiv har ytterligare en aspekt framkommit som kritisk vid en individs andraspråkutveckling: 

Skapandet av en identitet. Med stöd från tidigare forskning angående flerspråkiga elevers 

språkutveckling (Kultti, 2012; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 2012; Wedin, 2011) kan det 

nämnas att just skapandet av en identitet är av stor vikt för den som lär ett andraspråk. Samtliga 

intervjuade elever berättar om hur deras första tid i Sverige sett ut, och hur de kände då och nu. 

De uttrycker känslor som oro och osäkerhet, samt frustration över att inte kunna säga det man 

vill. De förklarar hur de tänker att svenskar ser på dem, och hur detta leder till en distansering 

och en vi-och-dem-känsla. De berättar hur märkligt det känns när de inte förstår vad människorna 

omkring dem pratar om. De nyanlända elevernas tankar och berättelser ger, enligt min tolkning 

flera exempel på situationer som kan innebära att identitetsutvecklingen hämmas. Ett sådant 

exempel är när elev C berättar om hennes upplevelser att … svenskar gillar inte att prata med 

flyktingarna och hur hon tänker att det beror på att de tror att vi är terrorister eller att vi har bomb, jag vet 

inte! Men… Dom har rätt. Hon beskriver också hur hennes scarf, hijab, gör att hon ser annorlunda 

ut och att det också kan innebära att hon inte har någon kontakt med svenska elever på skolan. 

Även elev B berättar om situationer som i hennes fall kan lämna mycket djupa spår. Hon är 11 år 

och får höra sårande kommentar av en svensk jämnårig pojke på skolan. ”Du är inte jag” är en av 

kommentarerna hon får höra, vilket inom sammanhanget, enligt min tolkning, menas som Du är 

inte som jag, du är annorlunda och därmed inte normal. 



	

	
34	

 

Elev F försöker beskriva hur det känns att inte kunna göra sig förstådd, och att inte kunna 

uttrycka det man vill. Han säger att han kände sig som en analfabet, och det var svårt. Han tillägger 

att han nu är så glad över att ha kommit förbi det stadiet. 

 

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

andra känner och tänker”, står det i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011, s.222). Jag tolkar det 

som att språket och identitetsskapandet är beroende av varandra, och att dessa nyanlända elevers 

språkutveckling gynnas om skolan ser till att stötta elevernas identitetsutveckling genom en 

inkluderande, öppen och accepterande skolmiljö.  

 

6.3	Slutsats	
	
Syftet med studien var att diskutera faktorer som upplevs särskilt betydelsefulla för nyanlända 

elevers språkutveckling utifrån intervjuer med sex lärare och sex nyanlända elever. Nedan 

presenteras de faktorer som framkommit i båda grupper, i en överskådlig uppställning. Punkt 1- 7 

redovisar lärarnas tankar, och punkt 8- 10 redovisar de nyanlända elevernas tankar.  

 

1. Lärarens bakgrund och utbildning 

2. Tydliga mål 

3. Att repetera och befästa kunskap 

4. Lärarens kunskap om andra kulturer  

5. En trygg och lustfylld klassrumsmiljö 

6. Att undvika tycka-synd-om-fällan 

7. En god relation mellan lärare och elev 

 

8. Att ständigt använda sig av målspråket 

9. En rättvis och förstående lärare 

10. Svenska kontakter utanför skolan 

 

Vid jämförelse mellan de två grupperna kan det konstateras att det finns en faktor som benämns i 

båda grupper, men under olika formuleringar. Lärarnas punkt nummer 7; en god relation mellan 

lärare och elev och elevernas punkt nummer 9; en rättvis och förstående lärare. De behandlar båda 

vikten av att bygga upp goda relationer mellan lärare och elever. Hur denna goda relation sedan 



	

	
35	

ska uppnås, belyses på olika sätt i de två grupperna. Lärarna menar att en bra lärare ställer krav på 

sina elever, samtidigt som de är öppna och glada och vågar bjuda på sig själva. De nyanlända 

eleverna förklarar att en god lärare är hjälpsam, bestämd, och förstående, samt behandlar alla 

elever lika oavsett bakgrund och etnicitet. I enighet med tidigare forskning (kap 2.6) visar 

studiens resultat utifrån intervjudeltagarnas upplevda faktorer, att lärarens förhållningssätt och 

förväntningar på eleverna är av stor betydelse för en individs andraspråkutveckling. 

 

Ur resultatet framgår det att intervjuade lärare och nyanlända elever beskriver flertalet faktorer 

som betydelsefulla för språkutveckling hos nyanlända elever. De beskrivna faktorierna kan 

relateras till det sociokulturella perspektivet där individens språkutveckling ses som beroende av 

stöttning från omgivningen. Studiens resultat har också belysts utifrån det språktypologiska 

perspektivet, där målspråk och modersmål jämförs för bättre utveckling i båda språken. Jag anser 

det ytterst intressant att denna metod endast berörs av en lärare, trots all tidigare forskning som 

visat på positiva effekter av att parallellt utveckla både modersmål och målspråk.  

 

Avslutningsvis kan intervjudeltagarnas framtagna faktorer sammanfattas i vikten av lärarens 

kompetens, höga förväntningar på eleverna, en trygg klassrumsmiljö samt ett aktivt muntligt 

klassrum. De olika faktorerna ger enligt mig en tydlig förklaring till hur språket är beroende av 

sammanhang, och att det inte går att skilja språkutveckling från kunskapsutveckling. Denna 

kunskap anser jag är av stor vikt hos varje lärare, för att nyanlända elevers språkutveckling i 

svensk skola ska få bästa möjliga stöttning.  

 

7.	Fortsatt	forskning	
	
Nyanlända elevers språkutveckling i svensk skola är i nuläget ett relativt outforskat område, vilket 

innebär att det krävs flertalet studier kring ämnet för att styrka befintliga studiers tillförlitlighet. 

Denna studie grundar sig på tolv individers åsikter kring faktorer av betydelse för 

språkutveckling. Dessa individer utgör endast en bråkdel av alla de som ingår i studiens 

målgrupp. Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Bryman (2011) dessutom induktiv, och 

resultaten är därmed inte generaliserbara. Detta innebär följaktligen att fler studier bör utföras 

inom området. Dessutom menar jag att det vore önskvärt att genomföra longitudinella studier 

kring nyanlända elevers språk-och kunskapsutveckling inom det svenska skolsystemet. I vilken 

omfattning lyckas den svenska skolan ge de nyanlända eleverna den likvärdiga utbildning som 

läroplanen förespråkar? 
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Bilaga 1 – Mail till rektorer/lärare/skolor 

Första utskicket: 
 

Hej! 
Jag heter Lisa och studerar till lärare på Jönköping University. I juni tar jag examen och planerar 
just nu inför ett avslutande examensarbete som jag valt att skriva inom ämnet språkutveckling hos 
nyanlända. Genom en kvalitativ intervjustudie vill jag studera hur lärare arbetar/tänker kring 
undervisning av nyanlända elever. 
 
Det är av denna anledning jag nu vänder mig till er. Jag söker flertalet pedagoger med olika 
bakgrunder, erfarenheter och utbildningar som kan tänka sig att ställa upp på en intervju angående 
undervisningserfarenheter av nyanlända elever. Dessa lärare bör undervisa (eller tidigare ha 
undervisat) nyanlända elever som är yngre än 10 år, då det är dessa åldrar jag som examinerad 
lärare kommer att arbeta med. 
  
Jag vore så glad om min förfrågan kunde spridas till potentiella intervjudeltagare eller andra personer 
som kan ge mig fler tips på vart jag kan vända mig för att hitta de personer jag söker! 
  
Hoppas höra från er, 
Vänliga hälsningar Lisa Demitz-Helin 

  
Andra utskicket: 
 

Hej! 
Jag heter Lisa och läser till F-3-lärare på Jönköping University. I juni tar jag examen och i 
skrivande stund planerar jag inför mitt kommande examensarbete inom området 
andraspråksinlärning. Jag läser extrakursen Svenska som andraspråk 30hp och har genom 
frivillighetscentralen arbetat med att lära ut svenska till nyanlända ungdomar på hvb-hem i 
Jönköping. Mitt föregående examensarbete har även det handlat om andraspråksinlärning, och då i 
kombination med språkstörningar. När jag nu kommer till mitt avslutande arbete vill jag gärna 
fortsätta på spåret andraspråksinlärning hos nyanlända då det är detta ämne jag brinner mest för! 
Och det är därför jag skriver till Er... 
 
Jag söker pedagoger som undervisar (eller möjligtvis har undervisat) nyanlända elever i svenska på 
olika sätt, så som kartläggning, studiehandledning, förberedelseklass eller inkluderat i ordinarie klass. 
Det jag är intresserad av är dessa individers erfarenheter och tankar kring till exempel egen utbildning 
eller undervisning. Det hade dessutom varit intressant om det fanns nyanlända elever på skolan som 
ville bidra till min kvalitativa intervjustudie, genom deras personliga uppfattningar av hur de ser på 
sin utveckling i Sverige. Det handlar om en intervju per person vid endast ett tillfälle. 
 
Nu hoppas jag att det finns intresse, och att ni i så fall hör av er till mig via mail så snart ni kan. 
Sprid gärna min förfrågan om ni tror det kan finnas intresse på annat håll! 
 
Tack på förhand, Vänliga hälsningar Lisa Demitz-Helin 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för lärarintervjuer 
 

	
	
Intervjuguide	–	lärare	
	
	
Namn:____________________________________________________________________________________________	

Arbetar	i	nuläget	som:	__________________________________________________________________________	

Utbildning:_______________________________________________________________________________________	

Tidigare	erfarenhet:_____________________________________________________________________________	

År	som	yrkesverksam	lärare:___________________________________________________________________	

	
	
	

• Berätta	om	din	lärarroll	

• Berätta	om	dina	elevers	bakgrunder	

• Hur	upplever	du	att	eleverna	trivs	på	skolan?	

• Vad	är	det	svåraste	med	ditt	yrke?	

• Vad	är	det	bäste	med	ditt	yrke?	

• Beskriv	den	ideala	SvA-läraren	

• Exempel	på	hur	du	arbetar	språkutvecklande		

• Kritiska	faktorer	för	elevernas	språkutveckling	
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Bilaga 3 – Intervjuguide för elevintervjuer 

 

Intervjuguide	-	elev	
	
Namn______________________________________________________________________________	

Klass_______________________________________________________________________________	

Ålder_______________________________________________________________________________	

Tid	i	Sverige________________________________________________________________________	

Språk______________________________________________________________________________	

Land_______________________________________________________________________________	

Tidigare	skolbakgrund___________________________________________________________	

	

	
• Minns	du	hur	du	kände	de	första	dagarna	i	Sverige?	

	
• Hur	gör	du	för	att	lära	dig	svenska?	

	
• Vad	gör	du	på	rasterna?	Efter	skolan?	

	
• Hur	ska	en	bra	lärare	vara?	

	
• Vad	vill	du	lära	dig	mer	av,	vad	saknas	i	den	svenska	skolan?	

	
• Tycker	du	att	det	finns	något	som	är	extra	svårt?	

	
• Framtiden	–	vad	vill	du	bli	och	varför?	

	
 


