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Sammanfattning  

Primärmaterialet i denna studie är semistrukturerade intervjuer med tio nyanlända elever. 

Intervjufrågorna tematiserar inlärningsmetoder som de nyanlända eleverna upplever som mest 

effektiva vid inlärningen av svenska. Eleverna som intervjuas har varit i Sverige högst fyra år 

och är mellan åldern 16-20 år. De skiljer sig från varandra ifråga om härkomst.  

 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka inlärningsmetoder som nyanlända elever 

anser vara effektiva vid inlärningen av svenska. Studiens utgår från följande frågeställningar:  

 

• Vilka tillvägagångssätt anser nyanlända elever vara de mest effektiva vid inlärning av 

det svenska språket?  

• Vad anser eleverna om svenska som andraspråksundervisningen som de deltagit i? 

• Hur kan man tolka elevernas svar mot bakgrund av tidigare forskning 

andraspråksinlärning?  

 
Metoden är en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna har spelats in och delar av dessa har 

transkriberats. Intervjumaterialet har analyserarats med utgångspunkt i Stephen D. Krashens 

fem motoriska hypoteser tillsammans med Lev Vygotskijs begrepp Den närmaste 

utvecklingszoonen och John Deweys begrepp Learning by doing. 

 
Resultatet i studien visar att elever anser att vänner som stöd, grupparbeten och praktiska 

moment är de mest effektiva inlärningsmetoderna för att lära sig svenska. Eleverna menar 

dock att det som är allra viktigaste är att ha lärare och målspråkselever som stöd för att kunna 

utvecklas alltså det som relaterar till det affektiva filtret i Stephen D. Krashens 

monitormodell.  

 

 

 

Nyckelord: nyanlända elever, andraspråkselever, internationell klass, ordinarie klass 
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1 Inledning 	
Föreställ dig att du är född i ett land där du varje kväll insomnar till bullret av bomber som 

sprängs intill ditt hus. Föreställ dig att du aldrig vet om du kommer lyckas ta dig hem från 

skolan, eftersom du lever mitt i ett krig. Föreställ dig att vara tvungen att somna hungrig varje 

kväll, för att dina föräldrar inte har råd att betala för mat. Människor har behövt fly från sina 

ursprungsländer, från krig, tortyr, döden och fattigdom till ett tryggt liv i Sverige (Amnesty, 

2016). Dessa fiktiva skildringar är från platser som befinner sig i fattigdom och krig, de är till 

för att läsaren skall få en inblick i hur många nyanlända människor i Sverige har levt tidigare. 

Varje år immigrerar människor till Sverige, Migrationsverket beräknade att det var 163.000 

människor som ansökte om asyl i Sverige under 2015, och att det förutses vara nästintill lika 

många människor som kommer att ansöka asyl under 2016 (Migrationsverket, 2016). Bland 

dessa människor finns barn och ungdomar som inleder sina studier i den svenska skolan. 

Sverige har en mångkulturell skola. En skola med utmaningen att bland annat kunna ge 

nyanlända elever samma möjligheter och likvärdiga utbildning som andra elever.  

 

Åtskilliga undersökningar har gjorts för att utforska hur skolor och lärare skall bemöta och 

undervisa andraspråkselever i vår mångkulturella skola. Det har även gjorts studier om vilka 

tillvägagångssätt som är lämpligast vid undervisning av svenska för nyanlända elever. Dock 

kommer min studie ha en annan infallsvinkel. Jag är nämligen intresserad av vad nyanlända 

själva anser vara de mest effektiva inlärningsmetoderna för inlärning av svenska.  

 

 
• Citatet på framsidan är från en personlig intervju gjord av Sara Oktay, 2016-11-24 med eleven ”Tomas”.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka inlärningsmetoder nyanlända elever anser vara 

effektiva i sin inlärning av svenska.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka tillvägagångssätt anser nyanlända elever vara effektiva för inlärning av det 

svenska språket?  

• Vad anser eleverna om svenska som andraspråksundervisningen som de deltagit i? 

• Hur kan man tolka elevernas svar mot bakgrund av tidigare forskning om 

andraspråksinlärning?  

 
2 Material, metod och teori  

2.1 Material och metod  
Materialet i studien utgörs av intervjuer med elever som bott i Sverige upp till 4 år och som 

studerar i skolor belägna en medelstor stad i mellersta Sverige. För att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar gör jag semistrukturerade intervjuer med 10 nyanlända ungdomar. 

Semistrukturerade intervjuer menar Alan Bryman (2011) täcker många olika typer av 

intervjuer där intervjuaren har en samling med frågor i ett så kallat frågeschema. Dock 

behöver inte dessa frågor ställas i en viss ordning under intervjun, och frågorna brukar också 

vara allmänt formulerande. Det förekommer även uppföljningsfrågor på de svar som anses 

vara viktiga för studiens syfte skriver Bryman (2011:206). Med andra ord menar Bryman att 

semistrukturerade intervjuer kan likna ett samtal mellan en forskare och en informant, där 

forskaren och informanten kan prata relativt fritt. Frågorna som ställs under intervjun har jag 

delat upp i två delar, där första delen innehåller mer allmänna bakgrundsfrågor om 

informanten. Den andra delen innehåller frågor som fokuserar inlärning av svenska som 

andraspråk.   

 
 
Mitt sätt att få tag på informanter var att maila rektorer för gymnasieskolorna för att be att få 

intervjua några elever. Dock avböjde flera av rektorerna min förfrågan med hänvisning till att 

många elever var ute på praktik eller med motiveringen att de inte tillåter elever från 

universitetet komma till skolan eller att de är övningsskolor. Två rektorer sa dock ja till besök 

på deras skolor. Därefter tog jag kontakt med eleverna i skolorna, och berättade hur 

intervjuerna kommer gå till samt ungefär vilka frågor som kommer ställas.  
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Jag informerade också om de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (2002:6) och att dessa gäller för 

studien. De elever som gav sitt godkännande intervjuades. Varje intervju tog cirka 45-60 

minuter och spelades  in för att kunna analyseras efteråt.  

 

Elevernas bakgrund varierar. De är mellan 16-20 år gamla och kommer från många olika 

länder såsom Syrien, Afghanistan och Somalia. Elevernas skolbakgrund är också varierande, 

vissa har läst klart grundskolan medan andra hann börja gymnasiet i sina tidigare hemländer. 

Det finns även elever som endast studerat i något år och enbart lärt sig engelska och 

koranlära. En informant, som jag valt kalla Susanne berättade till exempel att: ”Från 3 år till 

13 läste jag bara. Från morgon till lunch har jag engelskskola och efter koranskolan, där man 

lärde sig koranen och så vidare, lagar inom islam och så vidare”. Medan en annan informant, 

som jag valt kalla för Sandra var i slutet på sin gymnasieutbildning: ”Jag var på sista året på 

gymnasiet när jag kom hit. Jag läste naturvetenskapliga programmet i Iran, det var inte svårt 

(skrattar) för jag tycker om naturgrejerna. Jag ska bli en doktor. Det som alla mina 

informanter har gemensamt är att de är nyanlända och ingen av dem har varit i Sverige mer än 

fyra år. Alla informanter har studerat i någon typ av förberedelseklass såsom internationella 

klasser, SPRI-bas, SPRI-fortsättning för att till slut hamna i ordinarie klasser.     

 

2.1.1 Presentation av informanter 
Eftersom eleverna hade ursprung i flera olika länder har de också olika förutsättningar och 

skiftande skolbakgrund. Det eleverna hade gemensamt var att alla hade någon typ av 

utbildning innan de ankom till Sverige. Ännu en gemensam nämnare var att alla elever hade 

studerat i skolor där aga var normalt och förekom ofta. Nedanför presenteras en tabell som 

bygger på frågorna: Vilken skolbakgrund har du från hemlandet? Var den bra eller dålig? Hur 

länge har du studerat? Elevernas svar är uppdelade i fälten: hur länge de har studerat i 

hemlandet innan de kom till Sverige, vilken skolform de studerat, vilken sorts undervisning 

de haft, vilka ämnen de studerat innan ankomsten till Sverige och slutligen tas det upp i 

tabellen om de ansåg att deras tidigare utbildning var bra eller dålig. 
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Tabell 1 – Informanternas skolbakgrund   

Elev Tid Skolform 
Typ av 
undervisning Ämnen Bra/dåligt 

Tomas 
Första året i 
gymnasiet Gymnasiet Auktoritär 

Alla ämnen som ingår i ett 
naturvetenskapligt program 

Bra 
men strängt  

Leo 
Studerat klart 
grundskolan Grundskolan Auktoritär 

Samma ämnen som elever 
studerar i grundskolan i 
Sverige 

Dåligt och 
sträng  

Elias 
Klar med årskurs 
8 i grundskolan Grundskolan Auktoritär 

Samma ämnen som elever 
studerar i grundskolan i 
Sverige 

Dåligt och 
strängt 

Susanne 
3 år engelska, 6 år 
koranskola 

Koranskolan 
och 
privatskola Auktoritär 

Religion - Koran, Islam och 
engelska Inte så bra  

Anders 3 år i koranskola Koranskola Auktoritär Religion - Koran och Islam 
Dåligt – ej 
”riktig” skola 

Sandra 
5-6 år i 
koranskola Koranskola Auktoritär 

Religion - om Koranen, 
Islam, läsa och skriva på 
arabiska 

Bra – lär sig 
om sin religion  

Annika 6 år i Imam Safi Koranskola Auktoritär 
Somaliska, matte, engelska, 
religion, historia och hadisa 

Bra – lär sig 
om sin religion  

Natali 

4 år i koranskola, 
4 år kenyansk 
skola 

Koranskola + 
grundskola Auktoritär 

Swahili, engelska, skriva 
och stava, matte, NO och 
SO 

Blandat – dåligt 
med stränga 
lärare. Bra 
system  

Kalle Fram till årkurs 6 Grundskolan Auktoritär 

Samma ämnen som elever 
studerar i grundskolan i 
Sverige 

Bra, som 
svenska skolan 

Sabrina 
Slutet av 
gymnasiet Gymnasiet Auktoritär 

Alla ämnen som ingår i ett 
naturvetenskapligt program 

Bra att det är 
strängt, dåligt = 
inget eget 
tänkande  

 
Källa: intervjuer gjorda av Sara Oktay under perioden november-december, 2016.  
 
 

Elevernas svar på frågorna var varierande, vilket framgår av tabellen. Endast två av eleverna 

hann börja studera på gymnasiet, medan flera av eleverna studerade på koranskola innan de 

ankom till Sverige. Det alla informanter hade gemensamt var att de alla har studerat i skolor 

där läraren är auktoritär och där de själva inte haft talan.  
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2.2 Avgränsningar  
Antalet informanter är 10 stycken, vilket är tillräckligt många för att kunna göra denna studie 

samtidigt som det är hanterligt inom tidsramen för denna uppsats. Jag har valt att intervjua 

elever som går i gymnasieskolan eftersom det är relevant för mig som studerar till 

gymnasielärare. De intervjuade eleverna är mellan 16-20 år gamla. Att jag valt elever som 

endast levt i Sverige upp till fyra år hänger samman med att man inte räknas som nyanlända 

efter fyra år i Sverige. Däremot har inte sociala variabler som nationalitet, etnicitet och kön 

använts som urvalsprinciper. Det som även är viktigt att veta är att inga lärare har intervjuats, 

utan endast elever. Det är elevernas erfarenheter, förståelse och uppfattningar som sätts i 

fokus. Härnäst ska jag presentera de forskningsestetiska principerna som jag utgått ifrån i den 

här studien.  

 
2.3 Forskningsetiska principer  
I studien tas hänsyn till de forskningsetiska principerna inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet klargör (2002:7 ff.). Dessa delas in i 

fyra huvudkrav: 

1. Informationskravet – Forskaren ska informera informanterna och uppgiftslämnare om 

vilken uppgift informanterna kommer ha, vilka villkor som gäller och det allmänna 

syftet med studien. Informanterna får även information kring vem som får tillgång till 

intervjuerna och vem som kan läsa studien. 

2. Samtyckeskravet – Deltagarna skall få information om att de har rätten till att avbryta 

sin medverkan och att deltagandet är frivilligt. Ett samtycke från eleverna krävs 

(muntligt samtycke har erfarits från alla informanter).  

3. Konfidentialitetskravet – Deltagarnas namn och etiskt känsliga uppgifter om enskilda 

och identifierbara personer kommer inte att förekomma i studien. Eleverna kommer 

vara anonyma och deras namn fingerat. Vilket de kommer få information om. 

4. Nyttjandekravet – Eleverna kommer få kännedom om att det insamlade materialet, 

intervjuerna, de enskilda uppgifter om dem inte kommer utlånas, användas 

kommersiellt eller i samband med andra icke-vetenskapliga syften. Intervjuerna 

kommer inte användas till något annat än denna studie.  
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2.4 Teori  

2.4.1 Lev Semjonovitj Vygotskij  

Lev Semjonovitj Vygotskij levde under åren 1896-1934. Han var psykolog, filosof och 

företrädare för det sociokulturella perspektivet och behaviorismen under början av 1900-talet. 

Hans teori hade som sin utgångspunkt att all inlärning sker i interaktion i sociala 

sammanhang. Lärandet i det sociokulturella perspektivet går ut på att både elever och lärare 

ska vara aktiva deltagare i undervisningen och de ska samarbeta med varandra. En central tes 

i Vygotskijs teori är Den närmaste utvecklingszoonen. Den syftar på det avståndet som finns 

mellan det elever klarar av på egen hand och det elever klarar av att göra tillsammans med 

hjälp av någon kunnig. Med andra ord innebär Den närmaste utvecklingszoonen att elever 

behöver stöttning för att få ny kunskap och för att utvecklas. Det är med stöttning från någon 

med god kompetens eleven utvecklas. Vygotskij anser att uppgifter i skolan som är lagom 

utmanande är stimulerar elevens lärande. Uppgifter som Vygotskij anser är effektiva vid 

inlärning är exempelvis grupparbeten där eleverna lär sig via samspel med varandra (Kästen 

& Otterup, 2014:63-64). 

 
2.4.2 John Dewey  
John Dewey var en psykolog, pedagog och filosof samt en av pragmatismens 

förgrundsgestalter under slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. En viktig tes i hans 

teori var att skolan spelade en betydelsefull roll för elevernas sociala utveckling. Dewey 

menade att eleverna ska uppfostras i skolan till demokratiska medborgare där varje elevs 

egenvärde var i centrum. Skolan ska därmed inte vara auktoritär utan istället ska eleverna lära 

sig genom socialt meningsfulla sysselsättningar som de senare har nytta av i livet. Det 

eleverna lär sig ska vara kopplat till deras intressen samt till det praktiska livet och samhället. 

Det eleverna lär sig ska även vara sammankopplat med världen utanför skolan. Eleverna ska 

till exempel arbeta i naturen när de har naturkunskap istället för att sitta i ett klassrum och de 

ska få se, känna och röra saker för att lära sig mer effektivt Dewey förespråkade att eleverna 

ska lära sig genom praktiskt handlande och genom att lösa problem. De ska även tränas i att 

tänka kritisk. Deweys huvudtes praktiskt handlande är learning by doing (Edgren, Henrik, 

2015:123).  
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2.4.3 Stephen D. Krashen  
Stephen D. Krashen är professor i lingvistik och pedagogisk forskare. Han har bland annat 

skrivit Principles and Practice in Second Language Acquisition (1982). Syftet i den är att 

undersöka förhållandet mellan andraspråksanvändning och processer för 

andraspråksinlärning. Krashen har sammanställt fem hypoteser om andraspråksinlärning i sin 

modell The monitor hypothesis. De fem hypoteserna är följande. 

 
Hypotesen om tillägnande och inlärningen - Tillägnande och inlärningen ses som åtskilda 

processer. Tillägnande säger Krashen avser en informell inlärning som sker via interaktion 

och handlar om en omedveten språkinlärning som sker via kommunikation i naturlig miljö. 

Tillägnande handlar inte om att medvetet lära sig grammatik eller de regler som finns i 

språket. Det naturliga och informella sättet att lära sig språk är effektivast menar Krashen. 

Inlärningen menar Krashen är den process som vi lär oss i skolan genom undervisning och 

där eleverna får lära sig regler och grammatik. I den formella undervisningen är det den 

språkliga formen som är viktig. Eleverna lär sig bäst när de använder språket till 

kommunikation, men de har också nytta av att kunna kombinera tillägnandet och inlärningen 

och därmed ha nytta av att kunna reglerna när de kommunicerar (Abrahamsson, 2009:117).  

 
Hypotesen om inlärningsordningen - Krashen menar att förvärvet av grammatiska 

strukturer fortsätter i en förutsägbar ordning, både i första språket och andraspråket. Inlärare 

tenderar att förvärva vissa grammatiska strukturer tidigt och andra senare. Krashen menar 

dock att människor också lär sig vissa saker i olika ordning. Vissa lär sig svåra begrepp innan 

de lär sig enkla fraser och begrepp (Krashen, 1982:12 ff.).  

 
Monitorhypotesen – Här diskuterar Krashen implicita och explicita språkliga funktioner. 

Monitorhypotesen innebär att formella regler i språket eller medvetet lärande har en 

begränsad betydelse för inlärning av ett andraspråk. Denna medvetna, explicita inlärning 

verkar endast som en begränsad efterhandskontroll av det omedvetet inlärda (Abrahamsson, 

2009:118). Den så kallade monitorn används exempelvis för att korrigera och inspektera vad 

som redan har producerats, eller vad som kommer att produceras. Monitorn används dock inte 

hela tiden, exempelvis tenderar den att användas minst vid spontana sammanhang där tiden är 

begränsad men där det finns gott om tid för att tänka och planera, exempelvis vid skriftlig 

produktion där monitorn är aktiv.  
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Krashen menar vidare att eleverna behöver få tid på sig för att lära sig de medvetna reglerna i 

andraspråket för att därefter kunna använda sig av dem, när de känner sig redo. Eleverna är 

försiktiga under inlärningsperioden menar Krashen och vill undvika språkliga fel, speciellt när 

de lärt sig språket via inlärning (Abrahamsson, 2009:118).  

 
Inflödeshypotesen – I den fjärde hypotesen ställer Krashen frågan hur vi ska lära eleverna att 

gå vidare från det ena stadiet till det andra i den naturliga inlärningen. Han menar att språket 

som inlärare möter ska vara begripligt och anpassat till eleverna men samtidigt även 

utmanade för dem så att de utvecklas. Detta förklarar Krashen med hjälp av modellen i +1. 

Han menar att i betecknar elevens nuvarande stadium medan +1 betecknar det 

utvecklingsstadiet eleven kommer att nå i nästa steg. För att eleven ska kunna utvecklas måste 

eleven förstå det som ska komma i nästa stadium vilket förutsätter att hen får möta språket 

olika. Om eleverna hör och läser sådant som är något svårare än vad de varit med om tidigare 

kommer eleverna förstå och lära sig genom att det är lagom utmanande för dem (Krashen, 

1982:20 ff.). Denna hypotes påminner om Vygotskijs teori kring den närmaste 

utvecklingszoonen, där inlärningen ska ligga över elevernas nivå för att de ska utveckla nya 

kunskaper genom lämplig stöttning  

 
Hypotesen om det affektiva filtret – Krashen menar att det affektiva filtret innebär att även 

om elever fått möta begripligt språkbruk är det ändå inte säkert att de har nått en högre 

språkbehärskningsnivå. Krashen menar att de elever som inte vill lära sig och som saknar 

motivation, ork eller viljan kommer heller inte att lära sig effektivt, utan emotionella hinder 

blir en spärr eller ett filter i vägen för inlärningen. Trots att eleverna exempelvis förstår 

innebörden i nya ord och begrepp kommer den del av hjärnan som ansvarar för 

språkinlärningen inte att ta till sig dessa. Det gäller därför för eleverna att ha en positiv attityd 

och en egen vilja för att lyckas lära sig språket (Krashen, 1982:30 ff.).  
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2.5 Begreppsdefinitioner    
Nedan följer definitioner av några begrepp som förekommer i den här studien, nämligen 

nyanlända elever, andraspråkselever, Internationell klass och IVIK.  

 
2.5.1 Nyanlända elever 
Nyanlända elever definierar Skolinspektionen (2009:8) som: ”elever som inte har svenska 

som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skol-

starten eller under sin skoltid”. Enligt Regeringens proposition från 

Utbildningsdepartementet, 2014:1 definieras nyanlända på följande sätt:  

Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 
landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens 
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång här i landet. 
 

Nihad Bunar utgår i sin studie Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan (2010), från tre faktorer för att en elev ska betraktas som 

nyanländ:  

 

• Eleven anländer till Sverige under sin skoltid eller nära skolstarten.  

• Eleven saknar grundläggande kunskaper i svenska.  

• Eleven har ett annat modersmål än svenska.  

 
En nyanländ elev omfattar enbart två nivåer i skolan, vilka är grundskolan och gymnasiet. 

Bunar (2010) skriver även att det inte spelar någon roll hur dessa elever har kommit till 

Sverige eller varför, och att även asylsökande räknas in som nyanlända elever. (Bunar, 

2010:14-15). Det är viktigt att påpeka att gymnasieutbildningen är frivillig i Sverige och att 

nyanlända elever kan välja att studera i gymnasiet. 

 
2.5.2 Andraspråkselever  
Andraspråkselever studerar svenska som andraspråk. Andraspråkseleverna har ett annat 

modersmål än svenska, och genom att studera svenska som andraspråk utvecklar de sin 

kommunikativa språkförmåga. Skolverket (2016) menar att genom att låta eleverna studera 

svenska som andraspråk stärker de sin flerspråkiga identitet och sin språkförmåga 

(Skolverket, 2016:9). Andraspråkselever behöver inte vara nyanlända elever, utan de kan även 

vara elever som är födda i Sverige.   
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2.5.3 Internationell klass och IVIK  
En internationell klass är en förberedelseklass för nyanlända och består av elever som är 

mellan 11-16 år gamla. Begreppen internationell klass och förberedelseklass betyder samma 

sak trots olika benämningar. Dessa klasser finns för att lära nyanlända elever svenska, 

kunskaper om det svenska samhället och för att skapa en trygghet (Bunar, 2010:53-54). 

Därefter går eleverna vidare till ordinarie klasser. Ivik står för ”Introduktionsutbildning för 

nyanlända elever inom ramen för gymnaseieskolans individuella program” (Bunar, 2010:10). 

Elever som är äldre än 16 år och upp till 18 studerar här för att få godkända resultat i ämnena 

svenska, engelska och matematik för att kunna studera i gymnasiet (Kalman, 2010:2-3).  

 
2.5.4 SPRI-bas, SPRI-fortsättning och ordinarie klass  
Om eleverna anlänt till Sverige mellan åldern 16-19 år så kan de även hamnar i SPRI-bas. Det 

är en förberedesleklass/språkintroduktionsprogram där eleverna läser matematik, idrott och 

svenska. Om eleverna läst engelska tidigare får de möjlighet att fortsätta studera ämnet 

samtidigt som eleverna även får kunskap om det svenska samhället. Många gånger får 

eleverna stöd i undervisning med hjälp av sitt modersmål. När eleverna sedan nått vissa mål i 

svenska språket får de fortsätta till SPRI-fortsättning där de får studera alla grundskoleämnena 

för att bli behöriga till ett gymnasieprogram. När de är klara med dessa 

språkintroduktionsprogram blir de placerade i ordinarie klasser (se till exempel Virginska 

gymnasiet, 2016).  

 

Det nyanlända ungdomar behöver göra när de ankommer till Sverige är att ansöka om att gå i 

skolan. Beroende på hur gamla de är, tidigare skolbakgrund och erfarenheter blir de därefter 

placerade i antingen internationella klasser eller SPRI-bas. Här behöver eleverna få godkänt i 

kärnämnena, men deras främsta uppgift är att lära sig svenska och om det svenska samhället. 

Därefter blir eleverna placerade antingen i ordinarie klasser i grundskolan eller antagna till ett 

gymnasieprogram. Kartläggning av elever skiljer sig från kommun till kommun. 

 
3 Bakgrund  
3.1 Tidigare forskning 
I bakgrunden ingår tidigare forskning  om nyanlända. Därefter presenteras nyanländas 

skolsituation förr och hur den har utvecklas i Sverige. sedan presenteras även olika 

inlärningsmetoder som är kopplade till  Paulin Gibbons, Karin Sheikhi och Gunilla Ladberg.    
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3.1.1 Lärande för nyanlända elever 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om nyanlända elever, flerspråkighet och 

svenska som andraspråk. Det som bland annat tas upp är Nihad Bunars bok Nyanlända och 

lärande där han menar att pedagogisk forskning är snäv i detta område och att det är viktigt att 

nyanländas ursprung och modersmål får utrymme i undervisningen. Därefter kommer det 

forskning om hur relevant det är att anpassa undervisningen för de nyanlända eleverna, för att 

de exempelvis ska kunna lära sig och inte förlora självförtroendet. Skolor arbetssätt och 

sociala förhållande är det som kommer härnäst, där presenteras forskning kopplat till hur 

skolor bör arbeta för att lära eleverna svenska och exempelvis hur viktigt det är med en social 

vänkrets för att nyanlända ska utvecklas i det svenska språket.  

 
Nihad Bunar är docent i sociologi och professor inom barn- och ungdomsvetenskap. Han har 

skrivit forskningsöversikten Nyanlända och lärande (Bunar, 2010). Den handlar om 

nyanlända elever i skolan och är skriven på uppdrag av Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket. Syftet med Bunars forskningsöversikt är 

att kartlägga den akademiska forskningen som finns om nyanlända elever i Sverige. Syftet är 

även att fokusera på vad som händer med eleverna under den första tiden de befinner sig i 

Sverige samt vad som händer med eleverna efter skolintroduktionstiden. En central fråga i 

Bunars forskningsstudie är: Vilka rekommendationer har forskarna kommit fram till, i 

samband med deras empiriska undersökningar (Bunar, 2010:11)? Bunar presenterar 

forskning om interaktionen mellan nyanlända elevers möte med Sverige, identitet och 

maktordning i skolan. Bunar diskuterar föräldrarnas roll, mottagningssystemet, det 

språkpedagogiska perspektivet i relation till modersmål, nyanländas språkinlärning och 

användning av svenska språket. Hans forskningsöversikt är sammankopplad med det 

språkpedagogiska perspektivet. Huvudfokus i det språkpedagogiska perspektivet är hur elever 

med utländskt bakgrund lär sig svenska och vilka metoder och förutsättningar som är 

effektiva vid språkbevakning och språkinlärning. Den pedagogiska forskningen menar Bunar 

är begränsad och inriktad mot forskning om språkinlärningens olika pedagogiska- och 

organisatoriska aspekter såsom, modersmål, svenska som andraspråk och handledning på 

modersmål (Bunar, 2010). Tydliga språkinlärningsprocesser och undervisningsmetoder är 

exempelvis att svenska som andraspråk bör förstås i ett dubbelperspektiv, social- och 

pedagogisk praktik (Bunar, 2010:84).  
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Med utgångspunkt i social praktik menar Bunar att urvalet av elever i ämnet svenska som 

andraspråk gör uppdelningen ”’vi svenskar’ och ’dom invandrarna’” (Bunar, 2010:84) vilket 

bidrar till att många föräldrar inte vill att deras barn ska läsa svenska som andraspråk. 

Pedagogisk praktik innebär att svenska som andraspråk ger möjlighetsstruktur till elever som 

inte har svenska som sitt modersmål. Det är viktigt att nyanländas ursprung och modersmål 

får ett utrymme i undervisningen, anser Bunar (2010). Lärare behöver ha kunskap och 

utbildning om flerspråkighet, kulturmönster och andraspråksutveckling och utveckla sina 

pedagogiska metoder anpassade efter eleverna. Forskning visar att det är viktigt att låta 

eleverna lära sig av varandra, de kan ofta mer än vad lärarna tror och genom att samtala med 

varandra lär eleverna sig svenska. (Bunar, 2010:76 ff.).   

 
 

3.1.2 Anpassning för nyanlända elever 

Jenny Nilsson Folke är doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på 

Stockholms universitet och hennes avhandling Från inkluderande exkludering till 

exkluderade inkludering? – elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie 

klasser ingår i antologin ”Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering” av Nihad 

Bunar (2015). Studiens syfte är att undersöka övergången från förberedelseklass till ordinarie 

klass, ur ett socialt och pedagogiskt perspektiv med elevers erfarenheter i fokus. Nilsson 

Folke har intervjuat 22 nyanlända elever som studerar i ordinarie klasserna i årskurs 8 eller 

årskurs 9, hon har även observerat i de skolorna som eleverna studerar i under 1 år. Ett 

resultat som Folke fick som passade in i alla elevers upplevelse i ordinarie klasserna, var att 

de ansåg att de var utanför, kände sig ensamma och blev retade (Nilsson Folke, 2015:55ff.). 

Eleverna menade att de lärde sig mycket i de ordinarie klasserna och att de ansåg att det var 

kul och lärorikt att höra det svenska språket. Men att studera 16 ämnen var svårt, det allra 

svåraste var att hänga med i undervisningen, och lärarna kunde inte alltid förklara för eleverna 

så att de kunde förstå. Lärarna behövde anpassa undervisningen mer ansåg eleverna, så att 

även de kunde förstå och hänga med. Eleverna behövde istället sitta med sina telefoner, 

lexikon eller datorer och översätta ord för att förstå, eller titta på vad andra elever gjorde och 

göra detsamma. Enligt Nilsson Folkes studie (2015) var det vanligt att använda sig av 

studiehandledare och extraresurser, såsom läxhjälp för att hjälpa de nyanlända eleverna eller 

att svenska som andraspråk läraren hjälpte eleverna att förstå, inte endast i ämnet svenska 

utan även i alla andra ämnen. Lärandet, förståelsen och stöttning till eleverna fanns många 

gånger utanför ordinarie klasserna visade observationerna (Nilsson Folke, 2015:40ff.). 
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Skolinspektionens granskningsrapport Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god 

utbildning i en trygg miljö (2009) har granskat skolor i Sverige för att studera om nyanlända 

elever får en god utbildning i en miljö som är trygg, lärande och utvecklande. Målet med 

Skolinspektionens granskningar är att få fram skolor med hög kvalité och skolor där elevernas 

kunskaper står i centrum. Det inspektionen fann var att nyanlända elevers utbildning hamnade 

åt sidan och att den undervisning som nyanlända elever fick oftast sker avskild från den 

reguljära undervisningen (Skolinspektionen, 2009:6-7). Skolinspektionen menar att 

utvecklingen av modersmålet och majoritetsspråket har stor betydelse för tvåspråkiga elever, 

även individanpassning av undervisning är viktigt. Dock är ämnesundervisning på modersmål 

väldigt sällsynt i gymnasieskolan och om det skulle förekomma så är det inte systematiskt 

utan sporadiskt (Skolinspektionen, 2009:20).  En annan rapport från Skolinspektionen menar 

att lärare bör använda sig av elevernas kultur, bakgrund och förkunskaper i undervisningen. 

Läraren bör även anpassa sitt talade och skrivna språk med hänsyn till de nyanlända eleverna, 

detta genom att exempelvis upprepa och förklara svåra begrepp som är relevanta i 

undervisningen samt tala långsammare så att eleverna förstår (Skolinspektionen, 2014:28).  

 
3.1.3 Skolors arbetssätt   
Ulrika Jepson Wigg lektor i pedagogik har skrivit studien Betydelsefulla skeden – från 

introducerande till ordinarie undervisning (2016). Studien bygger på intervjuer av lärare där 

Wigg Jepsons huvudfokus är samarbete och samsyn. Ämneslärare bör arbeta 

språkutvecklande och de bör formulera uppgifter till eleverna som är individuella men 

samtidigt anpassade till de sociala relationerna. Att arbeta med eleverna utifrån sociala 

relationer anser lärarna är viktigt, just för att eleverna oftast anser att kompisar är viktiga och 

för att eleverna ska känna sig trygga och utvecklas. Lärarna menar att när en elev trivs i 

skolan fungerar skolarbetet bäst. Det gäller för lärarna att skapa en undervisning där lärar-

elev- och elev-elev-relationen blir stark eftersom det gynnar nyanlända elever att nå målen. 

Wigg Jepson menar att lärare även behöver undervisa eleverna mer än endast 

”skolkunskaper”, de behöver få kunskaper om hur de kan leva ett bra liv i Sverige och 

förbereda sig inför framtiden. Wigg Jepson relaterar sin studie till John Deweys begrepp 

”Learning by doing” och menar att eleverna lär sig genom att få göra saker. Praktiska 

arbetssätt i skolan och användningen av elevers tidigare erfarenheter samt reflekterandet av 

erfarenheterna är arbetssätt som bör tillämpas. Men att även se individen som unik och 

anpassa undervisningen utefter dem (Wigg Jepson, 2001:86 ff.).     
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Monica Axelsson är docent i språkdidaktik och har gjort studien Nyanländas möte med 

skolans ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv (2015). Axelsson använder bland annat 

Vygotskij i sin teoretiska ram där fokus ligger på språk, socialisering, dialoger, 

utvecklingszon och gemensamma aktiviteter. Studiens material har samlats med hjälp av 

klassrumsobservationer, fältanteckningar och intervjuer med lärare i flera klasser. Axelsson 

visar att elever blir frustrerade om de inte förstår vad de ska göra under lektionerna, de blir 

uttråkade och stannar i utvecklingen. Nyanlända eleverna behöver stöttning för att kunna 

utvecklas och bli självständiga, de behöver befinna sig i en miljö som är trygg och ha 

samarbete med lärare och klasskamrater (Axelsson, 2015:98 ff.). Axelsson menar därefter att 

det allra viktigaste som bör tillämpas av lärare och skolor är att tänka på individen och utifrån 

individens behov såsom tidigare erfarenheter, bakgrund och stöttning forma deras uppgifter. 

Med hjälp av dessa tillvägagångsätt i skolan kommer elever nå sin närmsta utvecklingszon 

(Axelsson, 2015:127ff).  

 
3.1.4 Sociala förhållanden  
Professorn i nordiska språk Ulla Börestam och språkforskaren vid Uppsala universitet Leena 

Huss har skrivit Språkliga möten – Tvåspråkighet och kontaktlingvistik (2001). De menar att 

sociala förhållanden utanför skolan är viktiga. Det räcker inte med att eleverna ska lära sig det 

svenska språket via skolan utan de sociala förhållandena är betydelsefulla. Eleverna måste 

även ha viljan, orken och strävan efter att lyckas. De tvåspråkiga eleverna möter det svenska 

språket utanför skolan och hemmet och småningom lär sig genom att höra, prata och lyssna. 

Det är viktigt vid inlärning att eleverna har positiv attityd gentemot talarna av målspråket och 

att de nyanlända eleverna faktiskt vill lära sig och kan identifiera sig med språket. Hur 

målspråkstalarna ställer sig till nyanlända eleverna är viktigt, är målspråkstalarna negativa och 

nedlåtande eller mottagliga och snälla gör det en stor skillnad för inlärningen. Det underlättar 

för de nyanlända eleverna om målspråkstalarna är hjälpsamma och mottagliga gentemot 

nyanländas kultur och språkinlärning. Barn och elevers personlighet och inlärningsstrategi 

påverkar inlärningsresultat. Exempelvis kan elever sitta tysta under flera veckors tid på 

lektionerna och därefter överraska med att kunna säga flera meningar på svenska, medan 

andra elever lär sig genom att pröva sig fram med enstaka ord och fraser för att därefter kunna 

formulera meningar (Börestam och Huss, 2001:32). 
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Börestam och Huss refererar till professorn inom utbildning, Lily Wong Fillmores teori kring 

elevers utvecklingsgång vid informell inlärning. Hon hävdar att elevers första stadie är att ta 

kontakt med andraspråkstalare med icke-verbala medel som exempelvis miner och gester och 

några utryck som de nyanlända lärt sig. Andra stadiet är att de kombinerar dessa små gester, 

utryck och miner med nya ord för att kunna kommunicera bättre. Det sista stadiet är att 

eleverna lär sig att formulera hela meningar och yttrande så att de stämmer in med det 

svenska språket korrekt (Börestam och Huss, 2001:32). 

 

Niclas Abrahamsson (2009) är professor inom flerspråkhet, han har skrivit boken 

Andraspråksinlärning där han diskuterar de sociala förhållandenas betydelse för inlärning av 

andraspråk. Abrahamsson menar att vuxna andraspråksinlärare skiljer sig från varandra och 

att det är individuellt hur fort och väl elever lär sig ett andraspråk (Abrahamsson, 2009:199). 

Abrahamsson menar att det inte finns någon garanti för snabb inlärning av andraspråk även 

om inläraren är i interaktion med infödda talare, befinner sig i en miljö där svenska talas 

mycket och samtidigt studerar i skolan. Utan han menar att andraspråkstalare som befinner sig 

i motsatt situation kan lära sig svenska på kortare tid och få bättre ordförråd fastän de inte 

socialiseras med infödda eller befinner sig i miljöer där svenska språket används. 

Abrahamsson menar dock att en god förutsättning för andraspråksinlärare är interaktion och 

möjligheter till inflöde genom att befinna sig bland infödda talare. Men det är ingen garanti. 

Fortsättningsvis menar Abrahamsson att positiva attityder till andraspråket och motivation är 

nödvändiga för att lyckas (Abrahamsson, 2009:197 ff.).  

 

3.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
Bunars forskning visade att nyanlända elever använder sig av modersmålet vid inlärning av 

svenska och att svenska som andraspråk kan bidra till att det blir en ”’vi svenskar’ och ’dom 

invandrare’” (Bunar, 2010:84) uppdelning. Forskning visar även att det är effektfullt att låta 

elever lära sig av varandra. Doktoranden Nilsson Folke resultat visar att nyanlända elever som 

blir placerade i ordinarieklasser kan känna sig utanför. Dock hävdade elever i Nilson Folkes 

studie att de lärde sig svenska mer när de var i ordinarie klasserna i jämförelse med 

förberedelseklasserna. I forskningsläget presenteras även skolors arbetssätt där läraren bör 

anpassa sitt språk och skrivande för nyanlända elever, enligt Skolinspektionen och lektorn 

Jepsons Wigg. Lärarna behöver vara kunniga inom inlärning och använda sig av elevernas 

kulturer och förkunskaper.  
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Det som de nyanlända eleverna ska lära sig bör heller inte endast vara anpassad till skolan 

utan även handla om sådant de behöver ha kännedom om för att kunna leva ett bra liv i 

Sverige. För att uppnå detta behöver eleverna stöttning från lärare. Slutligen visar den tidigare 

forskningen vissa skillnader kring betydelsen av sociala förhållanden. Börestam och Huss 

menar att sociala förhållanden är betydelsefull för inlärning. Niclas Abrahamsson menar att 

sociala förhållanden främst påverkar hur fort nyanlända elever lära sig svenska, samtidigt som 

positiv attityd och motivation främjar inlärningen.  

 
3.2 Nyanlända och språkinlärning 
Efter andra världskriget immigrerade många till Sverige. Tankar i det dåvarande svenska 

folkhemmet var att invandrare skulle anpassa sig till Sverige. De sades även att det skulle vara 

lättare för invandrarna att komma in i det svenska samhället om de övergav sin egen kultur 

och anammade de svenska värderingarna (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014:16ff.). Dock 

hävdade samtidigt assimileringspolitiken att demokrati, medborgarskap och modernitet var 

viktiga principer. På 1960- och i början av 1970-talet uppstod en diskussion kring social 

jämlikhet och att människors kultur och identitet bör värnas. Andra principer som blev viktiga 

var samverkan och valfrihet. Invandrarna skulle ha samma rättigheter som svenskarna och de 

skulle inte bli tvingade till att anpassa sig. Nu skulle i stället alla anpassa sig till varandra, 

Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle med olika kulturer och traditioner. Detta bidrog 

till att skolan förändrades (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014:16ff.).  

 
År 1977 trädde hemspråksreformen i kraft. Det innebar att Sverige skulle stödja en aktiv 

tvåspråkig undervisning i skolan. Dock uppstod en skillnad, ”vi” och ”dom”, mellan de som 

var i behov av extra stöd och hemspråksundervisning jämtemot de infödda svenskarna. Detta 

dels på grund av att eleverna som hade andraspråksundervisning behövde gå ifrån sina 

ordinarie lektioner. Nyanlända elever var under perioden 1960-1970 talet inskrivna i ordinarie 

klasser och studerade samma ämnen som infödda. Det fanns även förberedelseklasser vilka 

hade skapats av olika anledningar. Lärare och skolledare var medvetna om att nyanlända 

elever behövde en lugn miljö för att lära sig och att deras behov, kunskaper och 

förutsättningar inte var samma som elevernas som bott i Sverige under en längre tid eller var 

infödda (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014:20 ff.).  
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Under mitten av 1980-talet förstod invånarna i Sverige att landet höll på att bli 

mångkulturellt, vilket kunde ses som en positiv utveckling, men som skolvärden inte ansåg 

vara bra. Hemspråksundervisningen behövde effektiviseras men blev istället sämre, 

lektionerna var fortfarande efter ordinarie tid och hemspråkens status blev allt sämre. 

Kommunerna fick inte någon finansiering av språkundervisningen så skolor och kommuner 

behövde prioritera om hemspråk behövdes eller inte. År 1997 ändrades hemspråk till 

modersmål, eftersom det definieras som det första språk som barn lär sig tala. Samma år 

beslutade riksdagen att man skulle ta hänsyn till infödda svenskar och invandrares etniska, 

kulturella och sociala mångfald. Samtidigt införde integrationspolitiken termerna ”nyanlända 

barn” och ”nyanlända barns introduktion”, vilka hade särskilda mål som behövde uppfyllas. 

Exempelvis skulle eleverna få särskilda IUP-mål, en särskild introduktionsplan och 

förutsättningar för att få ett gott liv i Sverige (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014:22 ff.).  

 
Den stora invandringen har bidragit till stora utmaningar för den svenska skolan. Fastän 

Sverige är känt för att ta in många invandrare så var det inte förrän millennieskiftet 2000 som 

migration sammankopplat med skolan blev en huvudfråga. Sverige och skolinspektionen 

visste inte hur de skulle hantera situationen med nyanlända elever samtidigt som de visste att 

det fanns brister i utbildningen som bidrog till att studietiden för eleverna förlängdes. Det 

saknades också riktlinjer och strategier för huvudmän som hade ansvar för hur skolan skulle 

behandla nyanlända. I vissa fall fick exempelvis en enskild lärare bära hela ansvaret för de 

nyanlända elevernas mottagande och undervisning (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 

2015:13ff.). Skolinspektionen gjorde en utredning 2007 som visade att kommuner gjorde 

olika vid introduktionen och det varierade hur lång tid det tog för eleverna att få möjlighet att 

delta i undervisning (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015:13ff.). 

  
År 2007 fastställdes att elever som var nyanlända skulle få fortsätta sin utbildning där de 

slutade i sina tidigare hemländer. Skolverket och Migrationsverket kom fram till några 

strategier för utbildningen för nyanlända elever, vilka omfattade bland annat: tydlig ledning, 

erkännande av individens erfarenheter och kunskaper samt lärande som är demokratiskt. Man 

försökte höja lärares kompetens på gymnasieskolor och göra inspektioner för att se om skolor 

följde Skolverkets riktlinjer, samtidigt gavs Allmänna råd för utbildning av elever (2008) ut. 

Boken tar upp sådant man behöver ha kännedom om vid undervisning av nyanlända.  
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År 2012 presenterade regeringen förslag kring nyanländas utbildning, bland annat att 

nyanlända endast får studera i förberedelseklass i ett år som högst och att svenska språket är 

den viktigaste prioriteringen för eleverna under första året de studerar (Kästen-Ebeling och 

Otterup, 2014:24 ff.). Skolverket menar att det än idag finns stort behov av att underlätta 

mottagandet och utbildningen för nyanlända elever, bland annat genom att utbilda fler lärare 

med kompetens i svenska som andraspråk (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015:13ff.).      

3.2.1 Språkinlärning 

Språket är viktigt för att nå skolframgång skriver Kenneth Hyltenstam i Att läsa och skriva – 

forskning och beprövad erfarenhet (2007:58). Att barn lär sig ett nytt språk snabbt är sant. 

Dock måste barnen vistas i en miljö där språket talas för att plocka upp ord, uttal, grammatik 

och vardagsförråd. Det vill säga det som Kennet Hyltenstam kallar för språkets bas. Denna 

kunskap tar det barn 2-3 år att lära sig behärska. Dock är basen inte tillräcklig för 

skolsammanhang. Hyltenstam refererar till en tabell som sammanställts utifrån olika 

amerikanska undersökningar som visade hur lång tid det tar för utländska elever att lära sig ett 

nytt språk som kan klassas som tillräckligt för skolan (Hyltenstam, 2007:51): 

               Ankomstålder                               Tidsåtgång 
                          5-7 år                                                  3-8 år 
                          8-11 år                                                2-5 år                                                               
                         12-15 år                                               6-8 år 
 

Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren menar i Skolans möte med nyanlända att det tar cirka 4-8 

år för nyanlända elever att lära sig svenska tillräckligt bra för att klara sig i skolan. Även om 

olika studier visar olika antal år det tar att lära sig språket, är det lägsta antal år som uppges 4 

år (Lahdenperä och Sundgren, 2016:15).  

3.2.2 Inlärningsmetoder 

Pauline Gibbons, professor på University of Technology i Sydney, Australien har skrivit 

boken Lyft språket, lyft tänkandet. Gibbons menar att kognitivt utmanande undervisning med 

stöttning är önskvärt i skolorna och får stöd i Lev Vygotskijs syn på utbildning och inlärning. 

Hon menar att dagens skolors didaktik bygger på Vygotskijs teorier där exempelvis språket 

och att samtala med varandra är något som är väsentligt för andraspråkselever. Samarbete i 

grupper i klassrummet eller samarbete med lärare är ytterligare en arbetsmetod som både 

Gibbons och Vygotskij förordar. Genom att låta eleverna samarbeta i interaktion med andra i 

en sociokulturell miljö och med hjälp av stöttning utvecklas eleven (Gibbons, 2013:41ff.).  
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I kognitiva arbetsmetoder handlar det om att elevernas inlärning blir kunskapsbyggande, dvs. 

kunna återge vad de har lärt sig och kunna placera det i olika sammanhang och situationer. 

Det som är viktigt är att eleverna får vara deltagare i projekt, utvecklas i kritisk tänkande och 

få djupförståelse för det som lärs ut. Gibbons ger exempel på hur kognitiva arbetsmetoder kan 

användas i skolan. En aktivitet är att eleverna ska göra kopplingar mellan praktisk och 

teoretisk kunskap, samtidigt som de bör förstå relationen mellan dem (Gibbons, 2013:47 ff.).  

 
Läraren behöver stötta eleverna och inte använda alltför lättlästa texter för att eleven ska 

kunna utvecklas och lära sig. Gibbons menar att läsning är en kombination av detaljer som 

sedan blir en helhet och därefter går man från helhet till detaljer. Elever använder sig av sig av 

sina tidigare kunskaper, kulturella och personliga erfarenheter och färdigheter vid läsning för 

att förstå helheten, skapa mening och för vägledning. Detta kallar Gibbons för schema. Det 

kan innebära att enkla böcker kan vara svåra för elever att läsa just för att de inte har rätt 

schema i sin referensram, medan svåra böcker kan vara enkla för eleverna att läsa just för att 

de är bekanta med innehållet. Eleverna kan även få läsa en text på engelska och därefter läsa 

den på svenska, om eleverna kan engelska (Gibbons, 2016:126 ff.) Elever med svenska som 

andraspråk möter på utmaningar vid skrivning, exempelvis för att det svenska språket är 

komplicerat och förhållandet mellan ljud och bokstav samt skriftsystemet är obekant. Att lära 

sig skriva är en process. Vid skrivning kan lärare använda sig av cirkelmodellen som går ut på 

att: 1. Bygga upp kunskap om ämnet och genrer, 2. Modellera och förklara genren, 3. Skriva 

gemensam text i den aktuella genren, 4. Skriva självständigt inom vald genre (Gibbons, 

2016:174 ff.). Dock menar Gibbons att det inte räcker att endast använda sig av en 

arbetsmetod utan lärare måste kunna använda sig av flera olika arbetssätt, vid olika tillfällen 

för att eleverna ska lära sig (Gibbons, 2016:57).  

 
Grupparbete är en arbetsmetod som lärare kan använda sig av vid språkundervisning. Karin 

Sheikhi som skrivit studien Läsförståelse och läsförståelsestrategier: Förutsättningar för 

andraspråkselever (2016), menar att grupparbete och gruppsamtal gynnar nyanlända elever. 

Sheikhi säger att gruppsamtal kan bidra till att eleverna kan kommunicera och diskutera sina 

svar för att därefter vidareutveckla sina kunskaper. Det ger en gemensam plattform av olika 

typer av förståelse för att tillsammans kunna lösa uppgifter, gruppen kan tillsammans infoga 

alla pusselbitar som krävs. Gruppmedlemmarnas erfarenheter och kunskaper är värdefulla i 

arbetet för eleverna och för att klara uppgifterna (Sheikhi, 2016:169). 
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Gunilla Ladberg har skrivit boken Skolans språk och barnets – att undervisa barn från 

språkliga minoriteter. Hon menar att lärare behöver bryta de traditionella skollektionerna och 

istället låta eleverna få tala mer för att utvecklas språkligt. Eleverna behöver vara språkligt 

aktiva på olika sätt i skolan, exempelvis genom att diskutera, samtala, förklara och berätta 

osv. Detta i grupper, med lärare och med andra elever. Ladberg diskuterar även temaarbeten 

och menar att det är bra av olika anledningar, exempelvis för att det ger eleverna möjlighet att 

arbeta i olika gruppkonstellationer, eleverna skapar sammanhang och integrering kan ske via 

elevens erfarenheter och språk (Ladberg, 2000:201).    

 

4 Resultat  
Undersökningen i min studie har gjorts via intervjuer. Informanterna är tio nyanlända elever 

som studerar i dagsläget på gymnasieskolor placerade i mellersta Sverige. Elevernas namn är 

fiktiva och jag har valt att kalla de för: 

Tomas     Leo 
Elias     Susanne 
Anders            Sandra  
Annika                         Natali  
Kalle               Sabrina 

 
De inledande frågorna under intervjun var vad de heter och hur länge de varit i Sverige. Det 

sistnämnda för att säkerhetsställa att de inte bott i Sverige i mer än fyra år vilket är gränsen 

för att klassas som nyanländ. Vi pratade först om vad intervjun skulle behandla och därefter 

tog jag upp de forskningsetiska principerna. Efter att ha säkerhetsställt att informanterna 

förstått vad intervjun kommer behandla och fått ett godkännande började intervjun.  

 
4.1 Elevernas möte med den svenska skolan  
Under nästkommande del presenteras svaren från frågan: Vilken skolbakgrund har du från 

Sverige och hur långt har du kommit i din utbildning? Eleverna som intervjuats studerar på 

gymnasiet, de flesta studerar första året. Alla informanter har studerat på någon 

förberedelseklass innan de fick börja i ordinarie klasser.  
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Tomas kom till Sverige tre månader innan sommarlovet. Han fick börja i en förberedelseklass 

och studera alla ämnen som man läser under grundskolan, dock gjorde han nationella provet i 

engelska redan efter två månader i Sverige och klarade det. Han klarade inte svenskämnet och 

fick börja i den avancerade klassen i internationell klass efter sommarlovet, där studerade han 

svenska under ett år. Dock valde Tomas att fylla ut sitt schema med andra ämnen såsom natur, 

han var med på naturgenomgångarna och fick alla läxor men de blev aldrig rättade och blev 

heller inte bedömd i andra ämnen än svenska. Efter ett år i internationell klass fick han 

godkänt i svenska och kom därefter in på naturprogrammet i gymnasiet (”Tomas, 2016”). 

     
Leo fick börja sin utbildning i Sverige genom att först gå i en klass med två elever och en 

lärare som hjälpte dem. Han gick i denna klass under två månader och blev sedan placerad i 

en ordinarie klass i årskurs nio. Dock klarade Leo inte årskurs nio, han tyckte att det var svårt. 

Han förstod inte språket. Han vågade inte heller fråga lärare eller elever om hjälp delvis för 

att han skämdes. Efter nian gick han i en språkintroduktionsklass under ett halvt år, dock 

ansåg han att det var en nedgradering för att han kände att han kunde svenska bättre än de 

elever som studerade där (”Leo”, 2016). Han fick istället hjälpa de andra eleverna att lära sig 

språket, men lärde sig inte mycket själv delvis för att han ansåg att de uppgifter läraren gav 

honom var för lätta så han valde att inte göra dem alls. Fortsättningsvis hamnade Leo i SPRI-

fortsättning, han beskrev det som: ”de som nian men på gymnasiet men de var lättare nu för 

jag kunde svenska” (”Leo”, 2016). Under slutet av utbildningen i SPRI-fortsättning fick Leo 

göra nationella provet och klarade sig i svenska och tolv andra ämnen, vilket betydde att han 

kunde söka vidare till gymnasiet (”Leo”. 2016).    

 
Elias började sin utbildning i Sverige i en förberedelseklass där han studerade grundämnena 

engelska, matematik och svenska. Efter ett år placerades han i ordinarie klass i årskurs nio. 

Dock lyckades inte Elias tillräckligt bra för att kunna börja gymnasiet därefter så han fick 

börja i ett introduktionsprogram som han studerade i under två år. Han läste ämnena svenska, 

historia och geografi och till slut lyckades han komma in på teknikprogrammet på gymnasiet 

(”Elias”, 2016).  
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Anders började sin utbildning med att gå i internationell klass, där han lärde sig grunderna för 

svenska och samtidigt studerade tillsammans med en ordinarie klass i årskurs 8, han fick vara 

med på de estetiska ämnena såsom musik, idrott och bild. Eftersom Andres var snabblärd fick 

han även vara med under SO-lektionerna. Efter cirka ett år fick han gå med ordinarie klassen 

på heltid. Han gick ut grundskolan med A i fysik och idrott och hade snittbetyget D i 

resterande ämnen. Han ansåg att svenska var svårt och fick gå på SVA och fick extra hjälp. 

Efter grundskolan kom Anders in på gymnasiet, han behövde inte komplettera sina betyg 

genom att gå i en internationell klass eller liknande (”Anders”, 2016).  

 
Sandra och Natali studerade tillsammans i grundskolan. Deras utbildning började med att de 

studerade i språkintroduktionsklass med elever som hade samma ursprungsland som dem. 

Första terminen studerade de svenska och under andra terminen studerade de kärnämnena. 

Detta gjorde de samtidigt som de hade en somalisk tolk som översatte allt så att de förstod. 

Under tiden fick tjejerna precis som Anders studera tillsammans med ordinarieklass i ämnen 

såsom hemkunskap, bild och musik och efter ett år hamnade de i ordinarie klasser. Tjejerna 

skildes åt vid placering av ordinarieklasser, Natali hamnade i årskurs åtta medan Sandra 

placerades i årskurs sju. Båda tjejerna tyckte att det var svårt att studera i ordinarieklasser men 

samtidigt lärorikt (”Sandra, 2016”, ”Natali, 2016”).  

 
Sandra sa: ”det var så svårt, allt var svårt alltså vi kunde inte läsa SO och NO tidigare, jag 

kunde inte svara på det läraren sa plus språket var sådär, man hade inte lärt sig så mycket än” 

(”Sandra, 2016”). Sandra sa även: ”Det är bra att gå med vanlig klass, man pratar svenska 

med dem men med somalier man pratar bara somaliska. Det tar lång tid att prata svenska man 

pratar bara somaliska för de svårt och man skämdes” citatet stämmer in på alla informanter, 

de skämdes för att prata svenska i början då de kände att de inte kunde språket tillräckligt bra 

och var rädda att folk skulle skratta åt dem (”Sandra”, 2016). 

 
 Annika studerade i språkklass i två år och där lärde hon sig svenska samt skolans- och 

Sveriges regler. I hennes språkklass fanns det en tolk som översatte till somaliska. Även 

Annika studerade tillsammans med elever i ordinarie klasser i de estetiska ämnena men även i 

ämnen såsom kemi. Efter språkklassen hamnade hon i internationell klass tillsammans med 

Natali. Tjejerna läste grundskolämnena och klarade de flesta, dock blev de inte godkända i 

svenska men lyckades komma in på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet (”Annika, 
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2016”, ”Natali”, 2016). Sandra behövde inte gå på någon internationell klass efter 

grundskolan utan blev direkt antagen till gymnasiet efter grundskolan, fastän hon inte fick 

betyg i svenska och engelska (”Sandra”, 2016).   

 
Kalle hade tränat på svenska innan han flyttade till Sverige, vilket gjorde att den 

internationella klassen inte alls var svår för honom: ”Jag var ny och kunde bäst svenska. Jag 

var där i två dar och lärare sa jag kunde bäst svenska av de som varit där i två-tre år. Jag lärde 

mig som engelska det svenska språket men andra uttryck” ("Kalle”, 2016). Efter att ha varit i 

internationell klass och även haft lektioner med ordinarie klassen fick Kalle börja i ordinarie 

klass på heltid i årskurs 7. Efter grundskolan blev Kalle antagen till ett yrkesprogram i 

gymnasiet, han lyckades få ett D i svenska i nian. (”Kalle”, 2016). Sabrina studerade på SPRI-

bas direkt när hon kom till Sverige, men fick gå vidare till SPRI-fortsättning efter en månad 

för att hon lärde sig svenska snabbt, var smart och klarade testet. Hon fick studera 

grundskoleämnena vilka hon godkändes i efter ungefär ett halvt år och fick sedan studera 

naturvetenskapliga programmet på gymnasiet (”Sabrina”, 2016): 

Jag pluggade hela tiden. Jag kommer ihåg när vi hade fysikprov då jag kunde knappt 
svenska, men jag förstod av bilderna vad det handla om så under en hel helg översatte jag 
många kapitel. Jag satt och skrev sammanfattning på svenska och på ett lätt språk för att 
komma ihåg. Jag kunde fysiken men inte språket. Jag hade bara en lektion i fysik innan 
provet. Jag fick 69 av 70 på provet ("Sabrina”, 2016).   

 

4.2 Informanternas inlärning  
I tabell 2 – Informanternas inlärning besvaras frågorna: Hur lärde du dig svenska? Känner du 

att du kan hantera det svenska språket tillräckligt bra för att klara av vardagssituationer? 

Använder du ditt modersmål vid inlärning av svenska? Vad var/är lätt/snabbt vid inlärningen 

av svenska? Vad var/är svårt/tog tid att lära sig? Fälten i tabellen är uppdelade utifrån dessa 

frågor från intervjuerna. Under följande del presenteras även hur eleverna lärt sig svenska. 
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Tabell 2 – Informanternas inlärning 
 

 
 
Källa: intervjuer gjorda av Sara Oktay under perioden november-december 2016.  
 
 

Alla informanter kände att de kunde hantera det svenska tillräckligt bra för att klara av 

vardagssammanhang och skolan, dock menade alla att deras språkkunskaper utvecklas 

konstant. Alla informanter menade även att de än idag använder sig av sitt modersmål vid 

inlärningen av svenska, främst när de behöver slå upp nya begrepp.  

 

Tomas läste böcker efter skolan under första året han bodde i Sverige. Främst eftersom han 

hade svårt med skönlitteratur: ”Språket är ett hav och böcker hjälper dig förstå och lära dig” 

(”Tomas”, 2016). Han läste även böcker om exempelvis Olof Palme för att få en bild av 

Sveriges historia.  

Elev 

Klarar du 
av vardags-
situationer? 

Lätt vid 
inlärning? 

Vad 
gick 
snabbt 
att lära 
sig? 

Svårt vid 
inlärning? 

Vad tog lång tid  
att lära sig? 

Använder du 
ditt modersmål 
idag vid 
inlärning? 

Tomas Ja Prata 
Det 
muntliga 

Få bort 
brytningen 
och 
skönlitteratur 

Vetenskapliga texter, 
en och ett, 
meningsuppbyggnad, 
grammatik 

Ibland för att 
översätta begrepp 

Leo Ja Prata 
Det 
muntliga 

Skriva och 
läsa – har 
dyslexi 

Läsa och skriva - 
fortfarande 
svårigheter 

Ja, när han inte 
förstår svenska 
ord 

Elias Ja Läsa  
Läsa och 
skriva  

Prata och 
uttrycka sig 
korrekt 

Att våga prata och 
kommunicera Ja 

Susanne Ja Objektiv  Prata 
Vetenskapliga 
texter 

Skiva och  
prepositioner 

Ja, när hon inte 
förstår 

Anders Ja Prata Prata 
Läsa och 
skriva Läsa och skriva  Ja 

Sandra Ja Läsa  Skriva Prata 
Grammatik och 
meningsbyggnad Ja 

Annika Ja 
Läsa och 
skriva Läsa 

Prata och 
uttrycka sig 
korrekt 

Våga prata med 
människor Ja  

Natali Ja 
Läsa enkla 
böcker Läsa 

Svenska 
synonymer  

Att veta vilka 
synonymer vissa ord 
har Ja 

Kalle Ja 
Läsa och 
skriva Läsa 

Förkortningar 
av ord  Förstå allt läraren sa Ja  

Sabrina Ja Skriva 

Skriva 
och 
analysera  Prata svenska 

Våga prata med 
människor Ja 
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Tomas var en av informanterna som kunde svenska väldigt bra dock använder han fortfarande 

lexikon ibland för att slå upp vissa begrepp för att översätta de från arabiska till svenska, han 

har kämpat sedan han kom till Sverige och hans mål är att kunna svenska flytande och även 

lyckas få bort sin brytning:  

 
Jag slog upp allt jag inte kunde, alla ord som jag inte förstod. Jag läste upp orden cirka 10-
15 gånger för att få in de i huvudet. (…) Jag förstod inte för det mesta, men jag kämpade. 
Jag ville inte läsa med brytning, och jag ville förstå och läsa vetenskapliga texter. det jag 
gjorde var att hitta texter om saker som jag redan kunde men på svenska för att det skulle 
bli lättare. (…) Jag laddade också ner en språkapp ”Babbel” för att lära mig svenska ord 
och så (”Tomas”, 2016). 

 
Tomas har haft vissa svårigheter:  

En och ett  tog tid att lära sig. Ehm... Ordning av ord, ord efter varandra enligt svenska 
grammatiken var svårt, för det kommer bara av erfarenhet. Men jag har lärt mig av böcker 
och prata med folk. (…) idag är det inte svårt nu, det är okej men det kan bli bättre! Att inte 
bryta är viktigt tycker jag, jag bryter bara lite eller hur? Jag försöker bara låta som alla 
andra svenskar men mitt ordförrådet växer med tiden (”Tomas”, 2016). 

 
Leo känner att han kan tillräckligt bra svenska för att klara sig just nu, han menar att den inte 

är ”super” men den funkar. Leo har dyslexi, och har svårigheter med att läsa och skriva. I 

hans hemland finns ingen kunskap om dyslexi vilket skulle kunna förklarar varför han hade 

svårt för skolan i Syrien. (”Leo”, 2016).  

 
Elias menade att hans svenska var bra ”Men fortfarande jag behöver lite mer att läsa och så 

för att lära mig mer” (”Elias”, 2016). Elias lärde sig först svenska hemma med hjälp av 

uppgifter och ord som han fick av migrationsverket. Eftersom Elias redan kunde engelska var 

det inte svårt för honom att läsa på svenska, förutom bokstäverna å, ä, ö. Det allra svåraste för 

Elias var att prata och uttrycka sig korrekt medan det som gick snabbast var att lära sig skriva. 

Elias berättade att det var besvärligt att skapa en vänkrets och kommunicera med dem:  

 
Det var svårt att skaffa svenska vänner, att prata med dem och ibland är det fortfarande 
svårt att prata med dem. Man förstår inte alltid vad de säger men om jag säger något fel så 
rättar de mig, de skrattar inte de hjälper mig. Jag har svenska kompisar men jag hade inte 
de i början men nu har jag för alla är svenska i skolan. (…) ingen annan pratar arabiska i 
min klass, bara en men vi pratar svenska. Det är bra att ha svenska kompisar för att lära mig 
(”Elias”, 2016). 
 

Anders lärde sig svenska genom nyfikenhet och viljan. Han läste böcker och spelade fotboll i 

ett lag, vilket hjälpte honom vid inlärningen. Med hjälp av skolan och sina lärare lärde sig 

Anders även svenska, han fick läxor i början av sin skolgång vilket han ansåg hjälpte honom. 
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Läxor, nyfikenhet, böcker och fotbollen var det som gjorde att Anders lärde sig svenska. Det 

Anders ansåg var svårt respektive enkelt vid inlärningen av svenska var: 

Jag hade svårt med att läsa så jag fick läsa mycket böcker. Med svenska var det lätt att 
prata, det var lätt för att jag hörde folk prata i fotbollen och folk. Det var också svårt att lära 
sig handstilen det var för att vi hade arabiska bokstäver innan (”Anders”, 2016). 

 
Susanne är en nyfiken person som inte är rädd för att fråga när hon inte förstår. Susanne lärde 

sig svenska med hjälp av skolan och filmer. Hon brukade även läsa böcker och de ord hon 

inte förstod skrev hon ned och slog upp för att sedan lära sig dem. Hon kan ännu inte läsa 

vetenskapliga texter för att de innehåller ett komplicerat språk. Susanne menade att det 

enklaste med det svenska var att lära sig objektiv medan det svåraste var prepositioner, det var 

även svårt att lära sig skriva delvis för att de inte har bokstäverna p, å, ä, ö i det somaliska 

alfabetet, vilket även bidrar till att det blir svårt att uttala vissa ord (”Susanne”, 2016).  

 
Natali vill utvecklas mer i sitt språk, än idag slår hon upp svenska ord i somalisk ordbok för 

att förstå dem. Natali lärde sig svenska via skolan men även hemma, hennes pappa är tolk. 

Han gav henne läxor som hon behövde göra när hon kom till Sverige, på sådant vis kunde hon 

svenska innan hon började skolan. Natali lånade även barnböcker och läste för att lära sig 

meningsuppbyggnad och grammatik. Det svåraste för Natali är alla svenska synonymer: 

”Svenska synonymer är svåra, ett ord har typ tjugo synonymer” (”Natali”, 2016).	För Annika 

gick det snabbast att lära sig läsa och skriva men inte att prata. Hon tyckte att det var svårt att 

prata och uttala orden rätt och hon menade att hon även skämdes för att säga fel vilket inte 

kändes bra alls (”Annika”, 2016). Även Sandra ansåg att det var svårt att prata och förstå 

medan det var lättare att läsa (”Sandra”, 2016).	

 
Kalle tyckte att det var enkelt att läsa och skriva, just för att han hade tränat på detta redan när 

han bodde i Serbien, dock var det svårt för honom att förstå allt läraren sa och vad vissa 

förkortningar stod för (”Kalle”, 2016). Sabrina anser att det är svårast att prata på svenska. 

Skriva var enkelt, detta för att hon är uppvuxen med att skriva mycket och för att hon gillar att 

göra det. Engelskan hjälpte Sabrina att lära sig svenska men hon ansåg även att läsning av 

böcker var effektfullt bland annat för att få lärdom om grammatik och nya begrepp 

(”Sabrina”, 2016).  
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4.3 Inlärningsmetoder kategoriserade med hjälp av Krashens modell  
Frågorna som besvaras i denna del är: Vilken inlärningsmetod i skolsammanhang anser du är 

mest effektiv och funktionell? Varför just denna metod? Finns det fler metoder som du anser 

är bra? Är det något som du skulle vilja ändra vid inlärningen av svenska i skolan? Elevernas 

svar varierade mycket. De hade flera exempel på inlärningsmetoder som de ansåg vara 

effektiva och som de menade borde användas mer vid inlärning. Här presenteras elevernas 

svar sammankopplat till Krashens monitormodell.   

 

4.3.1 Hypotesen om tillägnande  

Tillägnandet menar Krashen är en omedveten informell inlärning som sker via interaktion i en 

naturlig miljö och där fokus ligger på innehållet. Tillägnandet ses som åtskild process 

gentemot inlärningen. Tomas var en av informanterna som hade många idéer som går att 

koppla ihop med Krashens hypoteser. Tomas använde sig av språkappen ”Babbel” i början av 

sin vistelse i Sverige för att lära sig meningsuppbyggnad och vardagsfraser. Appen var rolig 

och lärorik samt kunde användas i skolan (”Tomas”, 2016). Via appen lär man sig omedvetet 

och informellt, vilket Krashen menade var det effektivaste sättet att lära sig på. Dock hade 

Tomas en annan metod som han ansåg var allra bäst:    

 
”Bästa sättet är oavsett skola, samhället och kulturellt är att skaffa vänner som är svensk 
eller någon som kan ren svenska. Som inte blir arg på dig när du säger fel, utan rättar dig 
och inte skrattar. (---) Hjälp mig genom att snacka med mig” (”Tomas”, 2016). 

 
Tomas hade sin vän Ola och sin flickvän som hjälpte honom i början med inlärningen av 

svenska. Tomas ansåg att andraspråksinlärarna behöver använda sig av det de lärt sig i skolan 

även i vardagen genom aktiviteter som exempelvis fotboll eller musik där de använder sig av 

språket efter skolan. Tomas hade ett praktiskt exempel på detta: 

 
Skolan borde försöka fixa träffpunkter för eleverna efter skolan så att de har något att göra 
efter skolan så de blir bra på svenska och så där, både nyanlända elever, de som inte kan så 
bra svenska och de som är födda här. Det ska vara aktiviteter på de här träffpunkterna som 
kan leda till att de blir vänner med varandra och så de kan prata svenska och så där med 
varandra, och då när de är vänner bryr man sig inte om att säga fel, så klart får eleverna inte 
tycka illa om dig som ibland säger fel (”Tomas”, 2016). 
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Detta är ett exempel på tillägnande eftersom Krashen menar att tillägnandet sker via 

interaktion och kommunikation i en naturlig miljö, vilket sker när man träffar vänner och 

samtalar med dem (Abrahamsson, 2009:117). Även Leo anser att det är effektivt att ha en 

vänkrets där man kan tala svenska. Han menar att han inte har lärt sig svenska med hjälp av 

skolan utan genom sina kusiner och vänner som talar svenska med honom och med varandra: 

Det är bättre att lära sig svenska så än i skolan, här i skolan man lär sig hur man pratar och 
skriver. Vill man gå med någon som pratar svenska hela tiden man blir bättre och bättre 
hela tiden. Jag känner att det är så jag lärt mig svenska genom att blanda det i skolan med 
att prata med kompisar, det man lärt sig och annat ord. Man lär sig nya ord med kompisar 
hela tiden, i skolan är det samma ord. Det är mer ord man kan använda i livet med kompisar 
– när man talar med dem. I skolan det är andra språk som dialog och så där (”Leo”, 2016). 

 
Anders ansåg att man lär sig svenska genom att umgås med vänner som talar svenska ”Det är 

bättre om man vill lära sig svenska snabbare så ska man umgås med människor som är 

svenskar, riktiga svenskar så man kan lära sig svenska och utveckla sig. Mina kompisar och 

jag pratar bara svenska med varandra, och då man lär sig mycket” (Anders, 2016): 

”Med fotbollen lärde jag mig mycket svenska, det var bara svenskar som spelade och jag 
hörde när de pratade sen försökte jag härma dem. Jag frågade vad saker betydde och de 
visade med kroppsspråk eller förklarade så jag förstod” (”Anders”, 2016) 

 
Även Leo och Anders effektiva sätt att lära sig svenska på går att koppla till hypotesen om 

tillägnande, detta eftersom de båda anser att inlärning sker bäst genom att umgås och samtala 

med sina vänner i en naturlig miljö (Abrahamsson, 2009:117). Sabrina lägger inte mycket tid 

på att umgås med vänner men hon arbetar och där behöver hon kommunicera på svenska med 

äldre människor, vilket är informell inlärning: 
  

”Jag lägger inte mycket tid med att vara med folk, jag sitter och pluggar mycket. Jag har 
kompisar men det är inte så att vi är hela tiden med varandra. Att prata med de i skolan 
hjälper mycket. I gymnasiet hör man svenska hela tiden genom att höra, lyssna och prata. 
Jag tror att jag har lärt mig mycket genom de” (”Sabrina”, 2016).  

 
Att titta på filmer och TV var även något som många elever ansåg vara effektivt, exempelvis 

menade Leo, Sandra, Susanne, Kalle, Annika och Anders att filmer såsom Pippi Långstrump, 

barnkanalen och nyheterna var bra att titta på med svenskt tal samtidigt som de läste 

undertexten (”Leo”, ”Sandra”, ”Susanne”, ”Kalle”, ”Annika” och ”Anders”). Däremot ansåg 

Elias att en effektiv metod var att titta på filmer där karaktärerna talade engelska, samtidigt 

som han läste undertexten på svenska. Detta för att han redan kunde engelska och förstod det 

karaktärerna sade, men om de skulle tala svenska skulle det bli för svårt (”Elias” 2016). 

Andra metoder såsom att samtala under skollunchen med lärare var effektivt menade Elias. 
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Kalle fick även möjligheten till att vara tolk för elever som inte kunde svenska, vilket bidrog 

till att han lärde sig genom att hjälpa andra (”Elias”, Kalle, 2016). Även här kan vi se att 

Krashens hypotes om tillägnandet stämmer överens med elevernas strategi att titta på film och 

TV eftersom eleverna ännu en gång menar att de lär sig mest effektivt i en naturlig miljö som 

är informell.  

 

4.3.2 Hypotesen om inlärningen  

Krashen menar att inlärningen är formell, medveten och sker i  skolan och att det är formen 

som är viktig. Inlärningen ses som en åtskild process gentemot tillägnandet. Tomas gillar att 

lära sig genom underhållande lekar sammankopplat med lärorika metoder, exempelvis genom 

”Dödsleken” där läraren först har en genomgång med eleverna och sedan frågor som de ska 

besvara utifrån genomgången, detta kunde exempelvis vara frågor kopplat till grammatik i 

svenska. Tomas menade: ”Använd leken i undervisning. Folk tyckte att det var och är kul och 

intressant. Det var inte ”ja det är en lektion, man känner inte sig tvingad då att va i skolan”. 

Det omvandlas från vill inte, till att jo jag vill..” (”Tomas”, 2016). Här blandar Tomas både 

hypoteserna tillägnande och inlärningen, han menar att eleverna inte känner ett ”tvång” till att 

lära sig, utan istället anser att det är kul. Det blir en kombinerad inlärningsmetod som är både 

medveten och omedveten (”Tomas”, 2016).  

 
Som tidigare nämnt menar Krashen att inlärning av språk är en process där vi lär oss genom 

tillägnande och inlärning. Inlärningen innebär att vi lär oss språket i skolan, via undervisning 

där vi lär oss regler så som språkets grammatik (Abrahamsson, 2007:117). Leo menar att han 

lärt sig språket både genom att kommunicera med vänner men även i skolan, han tycker att 

det är effektivt att kombinera inlärningen i skolan med informella samtal. Det allra viktigaste i 

skolan menar Leo är att lärarna är förstående och hjälper till och försöker hitta lösningar för 

elever som har svårt med språket. Som tur är har Leo en lärare som frågar honom om han 

förstår uppgifterna, de gånger han inte förstår förklarar hon med ett enklare språk. Är det 

uppgifter som han behöver göra skriftligt får han ibland göra de muntligt, för att underlätta det 

för honom – dels på grund av att han har dyslexi, vilket gör att han har svårt att skriva men 

dels även för att hans andraspråksinlärning inte är helt fullbordad än (”Leo”, 2016).  
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Det Leo anser borde ändras i skolan är att eleverna borde få ha tid att samtala med varandra 

under svensklektionerna. Samtalsämnena behöver inte vara några specifika, utan det viktiga 

är att få samtala och diskutera tillsammans och lära sig av varandras synpunkter, ordförråd 

och möjligtvis även kunna bli vänner (”Leo”, 2016). Samtal mellan elever under lektionen 

kan kopplas till både hypotesen om tillägnandet och inlärningen, även om Krashen ställer 

dessa emot varandra i sin teoretiska modell kan eleverna i praktiken behöva båda vid 

inlärning, speciellt vid samtal i klassrummet och oavsett om det handlar om samtal mellan 

lärare och elever eller samtal mellan elever. Kanske kan man se hypoteserna tillägnande och 

inlärning som en glidande skala i stället för två distinkta och oberoende gränser och att det 

också sker tillägnande i vissa moment i klassrummet, och att det är just dessa som är extra 

effektiva. Detta skulle i så fall också stämma överens med Krashen som betonar vikten av 

möjligheter till tillägnande. 

 
Annika, Sandra och Natali lärde sig mest effektivt i skolan genom att exempelvis lyssna. 

Även detta går att koppla till Krashen (1982), som menade genom hypotesen om inlärningen 

att också den språkliga formen är viktig. För tjejerna spelar det ingen roll vad de lyssnar på så 

länge det är relevant och det är på korrekt svenska. Annika menade att det bästa sättet att lära 

sig svenska på är genom att lyssna: ”Det är bra för man lyssnar hur man uttalar, det är bra att 

se undertext samtidigt som man hör och läser. Det är lättare att säga efter dom uttalar” 

(”Annika”, 2016). Bokrecensioner och muntliga redovisningar i skolan var också gynnsamt 

för inlärning menade Annika (”Annika”, 2016). Sandra ansåg att läsning var en bra metod för 

att lära sig svenska, hon menade att man lär sig grammatik och meningsuppbyggnad genom 

läsning (”Sandra”, 2016). Dock finns det olika typer av läsning som kan kategoriseras på 

olika sätt. Att läsa undertexter i filmer går att koppla till hypotesen om tillägnandet medan 

läsning av skolböcker går att koppla till inlärningen. Dessa båda går att sammankoppla och 

Krashen menar att klassrumsaktiviteter som att lära sig läsa kan gynna tillägnandet, vilket han 

ser som mest gynnsamt för språkutvecklingen (Abrahamsson, 2009:117). Natali anser att det 

effektivaste sättet att lära sig svenska är genom att skriva ned nya ord som man hör eller läser 

och översätta dem för att sedan placera orden i ett sammanhang. Läsa böcker anser hon också 

är ett effektivt sätt. Diskussioner och samtal anser även Natali är roligt och lärorikt i skolan 

(”Natali”, 2016). De inlärningsmetoder som Natali tar upp är en blandning av både 

tillägnande och inlärningen. Genom att höra nya ord på sin fritid eller i skolan och därefter slå 

upp dem kombinerar hon både tillägnande och inlärningen, detta gör hon även genom att 

föreslå diskussioner och samtal som en lärorik metod i skolan.  
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En inlärningsmetod som många informanter ansåg var effektiv var grupparbete. Tomas ansåg 

att det var effektivt för att man lär sig av varandra genom att lyssna, skriva ihop och samtala. 

Dock ansåg han att det även är bra om eleverna får göra en individuell uppgift kring samma 

ämne efter att ha gjort klart grupparbetet för att få visa vad man själv har lärt sig så att man 

blir rättvist bedömd För eleverna är det viktigt att bli rättvist bedömda för att kunna utvecklas, 

inte tappa motivationen och känna att de inte kan, vilket kan relateras till det affektiva filtret 

(Krashen, 1982:30 ff.). Anders anser även att det borde finnas mer grupparbeten i skolan:  

”Grupparbete i gymnasiet skulle vara bra, nu är det mer självansvar. Grupparbete är bra för 
att det blir lättare och man utvecklar mer, det finns alltid någon som är bättre och kan mer 
och man lär sig av honom och varandra. Vi gör inte mycket grupp nu” (”Anders”, 2016).  

 

Även Natali anser att grupparbete är ett effektivt sätt vilket hon hävdar att de har alldeles för 

lite av i skolan. Hon menade dock att grupperna bör vara blandade med både svenskar och 

nyanlända (”Natali”, 2016). Elias däremot hade lite blandade åsikter kring grupparbete:  

”Jag tycker om grupparbete, det går mycket snabbare att jobba två än en. Det är bättre att 
jobba i grupp. Men inte i början när jag först kom, för jag kände ingen i skolan. När vi 
skulle jobba i grupp så sa jag ingenting, man vågade inte säga. Men nu när jag är bekväm 
så tycker jag att det är skönt” (”Elias”, 2016).  
 
 

Att koppla grupparbete med inlärning går att göra eftersom eleverna trivs med att integrera 

med varandra i grupp samtidigt som de lär sig av varandra. De får använda sig av språket och 

på sådant vis menar Krashen att man lär sig bäst (Abrahamsson, 2007:117).  

 
Kalle gillar att lära sig genom att läsa böcker och träna på begrepp i form av glosor. Han 

tycker att lärare ska vara hjälpsamma, på det viset lär man sig mer menar han. Kalle tyckte 

även att det var bra om man fick gå ut och titta på saker, känna och lukta för att lära sig 

(”Kalle”, 2016). Även Susanne anser att det är effektivt att exempelvis gå på museum för att 

lära sig. Hon menar att det även är viktigt att de uppgifter som de får i skolan är varierande 

och att få prata mer under lektionen (”Susanne”, 2016). Elias gillade även detta med samtal, 

det kunde handla om att en lärare sitter bredvid under lunchen och pratar om vad som helst. 

Han menade att det var betydelsefullt för inlärningen (”Elias”, 2016). Kalles och Susannes 

svar kring att få befinna sig i naturen, känna och lukta på saker eller att besöka museum är 

inte helt lätta att kategorisera entydigt och mer utvecklat med Krashens modell. Dock kommer 

jag återkomma till denna svårighet i diskussionen där problematiska kategorier kommer 

kopplas samman med både Dewey och Vygotskij.   
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4.3.3 Hypotesen om inlärningsordningen  

Krashen menar med inlärningsordningen att elever lär sig grammatiska strukturer i en 

förutsägbar ordning där vissa lär sig svåra begrepp innan de lärt sig enkla. Eleverna som 

intervjuats har alla lärt sig svenska genom både formell och informell inlärning. De flesta 

eleverna har under intervjuerna sagt att de först fått lära sig enkla begrepp genom att 

exempelvis se en stol med en lapp på stolen där det står ”stol”. Att se bilder, känna och 

diskutera begrepp har varit det första de flesta av eleverna fått göra. Flera elever använde sig 

även av engelskan vid inlärning, exempelvis Sabrina,  eftersom de redan kunde engelska och 

för att det var enklare att lära sig genom att först översätta svenska ord till engelska och sedan 

tillbaka till svenska igen (”Sabrina”, 2016). Kalle och Tomas var undantag. När Tomas 

började skolan i Sverige, hamnade han i en klass som redan hade studerat svenska i över ett 

halvt år. Han fick inte lära sig grunden då hans klasskompisar redan hade lärt sig alfabetet och 

kunde läsa småord i svenska. Tomas började istället direkt med meningsuppbyggnad, läxor 

och genomgångar. Han ansåg att detta var väldigt svårt, och behövde studera mycket hemma 

för att komma i kapp sina klasskompisar (”Tomas”, 2016). Tidigare hade Kalle lärt sig genom 

en lärare i hemlandet som lärde honom fraser såsom ”hej, hur mår du?”, ”hur gammal är du?” 

och ”vad heter du?” (”Kalle”, 2016).  

 
Till skillnad från Tomas fick Anders en bra grund i språket: ”När jag kom till Sverige så lärde 

jag mig de här bokstäverna a b c till ö. sen jag fick lära mig språket 1, 2, 3 då allt var bara 

nytt.” (”Anders”, 2016). Susanne fick även hon en bra grund och inlärning under sin första tid 

i Sverige. På IVIK skrev hennes lärare namnet på saker som fanns i klassrummet, vilket 

Susanne ansåg var lärorikt. De ord som var svåra kunde eleverna sedan få en översättning till 

med hjälp av en somalisk tolk. Fortsättningsvis hade Susanne lärt sig via andra 

inlärningsmetoder:  
 

Jag hade en bra lärare i IVIK, hon lärde oss hur man byter grammatik, vi fick lära oss 
mycket grammatik, nutid, dåtid och framtiden. Vi läste bara svenska och grammatik där. (--
-) Hon skrev 10 ord på tavlan och sen kan ni sätta mening, vi byggde hur man sätter mening 
och så. Man lär sig snabbt så faktiskt. Sen vi gick ut mest i naturen och förklara vad det 
innebär. Vi brukade inte gå själva i matsalen och läraren lärde oss vilka regler som fanns 
och att man ska stå i kö. Det var bra för vi kom från annat land liksom. Jag tyckte om att få 
gå ut för man lärde sig faktiskt mycket och läraren förklarade mycket (”Susanne”, 2016).  

 
Elias kunde redan de latinska bokstäverna, men han kunde inte å, ä, ö så för honom var 

inlärningen enkel. Han lärde sig främst genom en övningsbok som var indelad i tio kapitel 

som först är enkel men blir succesivt svårare, även Natali lärde sig via samma övningsbok 

(”Elias”, 2016, ”Natali”, 2016).  
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Det finns varierande svar från intervjuerna som går med koppla ihop med Krashens modell 

ifråga om inlärningsordningen. De finns de elever som lärt sig både via formell och informell 

inlärning. Dock har de flesta av eleverna först lärt sig enkla  ord och begrepp för att sedan gå 

vidare till svårare. Några av eleverna lärde sig först svenska genom att översätta svenska ord 

till engelska, eftersom de kunde det engelska språket bättre och ansåg att det var enklare. 

Tomas fick inte någon riktig grund utan fick börja i en klass som redan hade studerat svenska 

en längre tid,  vilket han ansåg var svårt. Anders hade tvärtemot Tomas fått en bra grund i 

språket, då det första han lärde sig vad alfabetet och siffrorna på svenska för att sedan 

utveckla sin goda grund. Hur än eleverna lärt sig svenska och vilken grund de än haft så 

känner alla att de kan hantera det svenska språket tillräckligt bra för att klara av 

vardagssituationer i skolan och fritiden. 

 
4.3.4 Monitorhypotesen  

Monitorhypotesen innebär att formella regler i språket eller medvetet lärande bara spelar en 

begränsad roll vid inlärning av ett andraspråk. Den medvetna inlärningen fungerar som en 

efterhandskontroll av det omedvetet inlärda.  

 
Sabrina är ett exempel på användning av monitor, hon sade: ”När man skriver så tänker man 

innan man skriver så det blir lätt, men när man pratar så blir det så dära random, de är svårt” 

(”Sabrina”, 2016). Hon menar att det är enklare att skriva eftersom du har möjlighet att få 

tänka innan du skriver och även kan korrigera efteråt om du ser att det är fel, detta är inte 

möjligt vid tal. Tomas ansåg i sin tur att andraspråksinlärarna behöver använda sig av det de 

lärt sig i skolan även i vardagen och kommer förhoppningsvis utvecklas, genom att själva 

kunna rätta sig vid felaktighet eller genom att få hjälp av vänner som säger vad som är rätt 

respektive fel ("Tomas”, 2016). Även Leo instämmer med Tomas angående vänner som 

hjälper en med språket (”Leo”, 2016).   

 

I monitorhypotesen kan man koppla samman bedömningar, prov och lärarens kommentarer, 

till exempel hur lärare kontrollerar att eleverna följer grammatiska regler och hur läraren får 

eleverna att lära sig av dessa regler som de sedan kan använda på egen hand som monitor. 

Exempel på detta är hur Anders lärare gjorde: ”Min lärare rättar mig när jag gör fel” 

(”Anders”, 2016).  
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Kalle fick olika uppgifter i svenska, bland annat kompletteringar för att utveckla sitt språk:  
 

Läraren sa att jag måste kämpa för att lära mig bättre svenska, hon gav mig läxor som jag 
skulle göra. (---) Jag fick andra än de andra eleverna. Läraren gav kompletteringsuppgifter 
som jag gjorde. Det var att exempel att kolla på svenska filmer och svara på frågor, lyssna 
på folk som pratar på radio och frågor till dem. 

 

4.3.5 Inflödeshypotesen  

Inflödeshypotesen handlar om att eleverna ska möta ett språk som är anpassat till eleverna och 

utmanande. Ett bra exempel på användning av Inflödeshypotesen är att succesivt bygga upp 

svårigheten i språket utifrån modellen i+1, det gör att eleverna lär sig och utvecklas i sitt 

språk menar Krashen. Genom att utmana eleverna men samtidigt använda sig av ett begripligt 

språk gynnar det elevernas språkutveckling. Elias och Natali fick med hjälp av övningsboken 

Fördel börja på en enkel nivå för att sedan utvecklas och utmanas i språket. Elias förklarade 

övningsboken:  

 
Det var tio kapitel, första var lättaste och det blev svårare med tiden, klarar man första får 
man gå till andra osv. det var ett häfte där det fanns texter i, man läste en text sen svara på 
frågor. Exempel vad är klockan, det fanns bilder så man skulle förstå sen man skulle berätta 
vad klockan var, det fanns olika uppgifter i varje kapitel. Jag klarade alla 10 kapitel och 
efter jag kunde prata och utrycka mig mer och så. Vi började lätt och sen svårare och 
svårare. De handlade exempelvis första kapitlet om lätta ord som vad, var, när sen längre 
fram behövde man läsa en hel berättelse.  (”Elias”, 2016). 

 
En viktig sak som flera av eleverna nämnde, exempelvis Natali, var att för att lära eleverna 

svenska i början av sin tid i Sverige fick de gå tillsammans med de ordinarie klasserna under 

vissa lektioner, exempelvis bild och idrott. På sådant vis fick de börja lära sig svenska genom 

att först lyssna på sina klasskamrater och lärare tala. Under dessa ämnen behövde man inte 

prata alldeles för mycket utan det räckte att lyssna för att veta vad man skulle göra därefter. Ju 

mer svenska eleverna lärde sig desto fler lektioner fick de närvara på, det kunde vara allt från 

SO till musik, till slut fick de flesta eleverna ingå i en ordinarieklass. Denna stegring, att gå 

från ”enklare” ämnen till ”svårare” och till slut hamna i ordinarieklass ansåg eleverna var 

väldigt effektiv. Det främjade deras språk, från det enkla till det mer avancerade, det vill säga 

till +1. Kalle nämnde under intervjuns gång att han under sin skoltid har fått alltför svåra 

läxor. Som tur var så sade Kalle ifrån och förklarade att läxorna var för svåra för honom:  

 
Jag vet inte hur lärare ska hjälpa oss. De kan ge uppgifter som är mittemellan, inte för lätta 
och inte för svåra. Förut brukade de vara mellan – finska läraren gav för svåra uppgifter. 
Han gav för svåra uppgifter som jag inte kunde klara. Läraren bad om ursäkt, gav sedan 
lättare uppgifter som var på min nivå, när de svårt man klarar inte av dom (”Kalle”, 2016).  
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Flera av eleverna menade även att de inte alltid förstod vad läraren sa under sin första tid i 

Sverige. Läraren talade oftast för snabbt, använde komplicerade ord och anpassade inte sitt 

språk till elevernas förmåga. Det resulterade i att eleverna satt på sina platser i klassrummet 

utan att göra någonting. Eleverna skämdes och ville inte erkänna att de inte förstod, 

exempelvis menade Elias och Leo att de istället satt längst bak i klassrummet och inte gjorde 

någonting (”Elias”, 2016, ”Leo”, 2016). Kalle var med i liknande situationer där läraren 

talade för snabbt och med avancerad svenska och där uppgiften var att slå upp orden som 

läraren sade, eller att översatta hela uppgiften till engelska först och därefter göra den 

(”Kalle”, 2016). Susanne däremot menade att varje gång någon sade ett ord som hon inte 

förstod, eller en uppgift som hon ansåg var komplicerad så frågade hon om hjälp: 

Ibland vissa ord och uppgifter när någon pratar så frågar jag. Annars man kommer aldrig 
lära sig nya saker. Vågar du fråga om du inte förstår? Ja, jag lärde mig från början att fråga 
och jag gör det också! Många säger att jag är nyfiken (skrattar) (”Susanne”, 2016).  

 
 
Sabrinas första period i svensk skola ansåg hon var svår. Hon fick börja mitt i en termin med 

klasskamrater som redan hade hunnit långt i språkinlärningen. Som tur var hade hon en lärare 

som anpassade hennes undervisning efter hennes förmåga. Eftersom hon var så pass lättlärd 

behövde inte läraren förenkla mycket alls för henne:  

Vi hade undervisning, läraren försökte göra så att man förstår och de pratade med lätt 
svenska men de behövde inte förenkla så mycket. Vi var på hög nivå, alla i min klass hade 
pluggat innan. De i min klass i spri-fortsättning hade varit där i ett år. Jag var den enda som 
var helt ny. Det var extra svårt för mig, jag ville faktiskt bli klar med det för jag hade bara 
ett år på mig att börja gymnasiet. Jag fick hela tiden göra saker fort och snabbt. Jag fick 
göra saker som de gjorde under hela året (jag började i mitten). Jag kämpade väldigt 
mycket. jag pluggade hela tiden men jag klarad det (”Sabrina”, 2016)  

 

4.3.6 Hypotesen om det affektiva filtret 

Krashen menar med hypotesen om det affektiva filtret att de elever som inte vill lära sig och 

som saknar motivation, ork eller viljan kommer heller inte att lära sig effektivt. Emotionella 

hinder blir en spärr eller filter i vägen för inlärningen. Detta gäller speciellt när det är svårt för 

eleverna att förstå. Fastän eleverna möjligtvis förstår budskapet och innebörden i nya begrepp 

kommer den del av hjärnan som ansvarar för språkinlärningen inte att ta till sig detta. Det 

gäller för eleverna att ha en positiv attityd och vilja för att lyckas lära sig språket. 

Informanterna menade att de oftast skämdes under början av sin period i Sverige, de vågade 

inte prata med sina klasskamrater för att de var rädda för att säga fel och de ville inte fråga 

lärare om hjälp för det var ett tecken på svaghet. Självförtroendet var viktigt att stärka, inte 

försvaga.  
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Många informanter ansåg att lärarna fått dem att känna sig otillräckliga, en av eleverna är 

Tomas. Han menar att nyanlända behöver kämpa, läsa böcker, samtala, göra grupparbeten, 

leka och få vänner för att hitta ork, motivation till att lära sig. Lärare behöver stärka elevernas 

självförtroende menar Tomas: 

Bra att läraren vet om att eleverna har det svårt och att de hjälper eleverna, detta i smyg så 
att det inte sänker deras självförtroende för oftast får läraren eleven att känna sig dålig 
genom att visa för alla i klassen att man inte kan. För man skäms man vill inte att alla ska 
veta att man inte kan. Vi vill bli lika starka som de som är födda här. Det var svårt att lära 
sig svenska, inget kommer gratis och man måste orka och ha motivation (”Tomas”, 2016).   

 
Tomas nämnde även flera gånger att han inte vill att människor ska tycka synd om honom, 

varken i skolan eller på fritiden och att det delvis handlar om stolthet: ”jag vill inte att folk ska 

tycka synd om mig, förstår du? De får inte göra det! Bara prata svenska med mig, se mig inte 

som svag för jag är inte svag. Jag är stark och jag kan” (”Tomas”, 2016). Även Kalle hade 

samma tankar som Tomas:  

Jag sa aldrig till min lärare för jag ville lära mig själv, ville inte visa att det var svårt, fast de 
var svårt. Skämdes du? Nej. Jag frågade lite men inte allt. Det kändes jobbigt att alltid 
behöva fråga honom. – vi hade lite NO på internationella där frågade jag dem, men inte på 
den vanliga klassen. I nian började jag fråga läraren om jag inte förstod (”Kalle”, 2016).  
 

Flera elever menade att de skämdes att fråga läraren om hjälp och att prata svenska:  

”Ibland det man skäms också att fråga när man inte förstår vad läraren säger, man säger fel 
ibland också och det känns inte bra. (---) Då man hade inte motivation till att lära sig” 
(”Sandra”, 2016).  
 
”Vi pratar somaliska för vi skäms för att prata svenska och det är lättare att prata 
somaliska” (”Annika”, 2016).  
”Jag gjorde ingenting när jag inte förstod, jag satt bara och orkade inte fråga” (”Leo”, 2016) 
 
Det var svårt att skaffa svenska vänner, svårt att prata med dem för man skäms och ibland 
är det fortfarande svårt att prata med dem för man förstår inte alltid vad de säger. Men om 
jag säger något fel så rättar de mig, de skrattar inte de brukar hjälpa mig. Jag har svenska 
kompisar, jag hade inte de två första åren i Sverige men nu har jag (”Elias”, 2016).   
 

Sedan fanns det också de som inte skämdes, som menade att nyfikenhet och viljan är A och O 
för att lära sig svenska:  

Jag var inte rädd för att säga fel, de rättade mig hela tiden och jag skämdes inte, jag tyckte 
att det var kul att prata. Det är bra att vara pratglad då lär man sig snabbt svenska. Min 
lärare rättar mig när jag gör fel. Om du vill lära dig du kommer lära dig (”Anders”, 2016). 
 
”Jag frågar hela tiden när jag inte kan, hur ska jag annars lära mig? Jag är nyfiken i språket 
” (”Susanne”, 2016) 
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Vi kan konstatera utifrån Krashens affektiva filter att elever inte bad om hjälp av läraren för 

att det sågs som ett tecken på svaghet och många skämdes för att be om hjälp. Det bidrog till 

att eleverna inte hade motivation, ork eller vilja att lära sig. Spärren som Krashen beskriver i 

sin hypotes i det affektiva filtret exemplifieras tydligt genom elevernas svar.  

 

5 Diskussion  
5.1 Elevernas utbildning och undervisning  

Samtliga intervjuade elever är mer nöjda med sin utbildning i Sverige än med sina 

utbildningar i sina tidigare hemland. De har olika långa utbildningar från sina hemländer men 

studerar på gymnasiet i Sverige just nu och uppger också att de klarar av sina utbildningar. De 

flesta vill studera vidare till exempelvis läkare och sjuksköterska. Den typ av undervisning 

som eleverna har gemensamt från sina tidigare hemländer har varit auktoritär och alla 

informanter har studerat i skolor där aga var tillåten. Hälften av eleverna menade att 

utbildningen de haft i hemlandet var dålig och många ansåg att den var för sträng, medan 

andra gillade vissa delar i sin tidigare utbildning. Det eleverna ansåg var bra med det svenska 

skolsystemet är att lärarna är snälla, eleverna får tänka själva,	 aga förekommer inte och att 

eleverna är även mer fria i Sverige.  

 
Samtliga elever har studerat i förberedelseklass för att lära sig svenska och vissa fick fortsätta 

till ordinarieklass efter endast några månader medan andra fick fortsätta till exempelvis spri-

bas och spri-fortsättning. Alla de intervjuade eleverna känner att de idag klarar av alla 

vardagssituationer och att deras svenska är tillräckligt bra för att klara av den svenska skolan. 

Samtliga intervjuade sade också att de än idag använder sig av sitt modersmål för att 

exempelvis översätta svenska begrepp. De flesta av eleverna ansåg att det var lättare att lära 

sig att prata medan andra menade att läsa och skriva var lättast. Det svåraste vid inlärning för 

de flesta eleverna var att våga prata i början för att de var rädda för att säga fel. Dock menade 

eleverna att det var effektivt att träna på att prata. Några elever menade att skriva, och få bort 

brytningen var svårast. Det var stor variation på vad eleverna ansåg var svårt. De flesta 

eleverna ansåg att det tog längst tid att våga kommunicera med människor, antingen för att de 

skämdes, inte vågade eller för att det var svårt.  
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5.2 Inlärningsmetoder   

Eleverna hade flera inlärningsmetoder som de ansåg vara effektiva och funktionella vid 

inlärning av svenska. Svaren var varierande och innehåll allt ifrån språk-appar till att ha 

vänner. Svar som förekom ofta bland informanterna var att de ansåg att vänner, 

kommunikation och samtal var de metoder som gjort att de lärt sig svenska mest effektiv. 

Tomas praktiska exempel att anordna träffpunkter i skolor för att eleverna ska kunna få 

vänner kan vara ett bra tips som skolor bör ta hänsyn till. Att ha vänner hjälper inlärningen. 

Då får man kommunicera och använda sig av det svenska språket och det som man lärt sig i 

skolan kan användas på fritiden vilket gynnar inlärningen. Detta får ett stöd av Bunar (2010) 

som menar att det är effektivt att låta elever lära sig av varandra. Även Börestam och Huss 

diskuterar informell inlärning, där de bland annat refererar till professorn Lily Wong 

Fillmores teori kring elevers utvecklingsgång vid informell inlärning. Hon menar att det är 

effektivt om eleverna tar kontakt med varandra och med infödda elever, först genom gester 

och miner för att därefter utvecklas och kunna använda fullständiga meningar (Börestam och 

Huss, 2001). Börestam och Huss menar även att de sociala förhållandena är viktiga utanför 

skolan och betydelsefulla för eleverna. Eleverna är sig genom att prata, höra och lyssna 

utanför skolan och det gynnar de nyanlända eleverna om målspråkstalarna är mottagliga och 

snälla vid inlärningen (Börenstam och Huss, 2001). 	

	

Ännu en inlärningsmetod som eleverna ansåg vara effektiv och lärorik speciellt i svenskämnet 

är grupparbeten. De gillade att arbete i grupp, att kunna samtala och samarbeta kring 

uppgifterna och att lära sig av varandra. De fick nya insikter, höra nya ord och ta del av 

varandras kunskaper med hjälp av grupparbete. Att använda sig av grupparbete är lärorikt för 

eleverna, delvis på grund av vad de själva anser om grupparbete och hur de upplever det.  

Detta går att koppla samman med det affektiva filtret där Krashen menar att det är viktigt att 

eleverna känner sig motiverade och vill lära sig. Grupparbete kan givetvis innebära både 

positiva och negativa upplevelser där eleverna kan känna sig osäkra samtidigt som de kan 

känna en trygghet genom att få hjälp av sina gruppkamrater. Det gäller givetvis att gruppen 

fungerar och inte exkluderar någon. Även Wigg Jepsson anser att det är relevant att arbeta 

med uppgifter som är anpassade till sociala relationer. Det innebär inte att vänner alltid ska få 

arbete med varandra utan att olika typer av sociala relationer kan skapas med hjälp av 

exempelvis grupparbete. Gibbons säger att kognitivt utmanande klassrum är önskvärda med 

stöd i Vygotskijs syn på den närmaste utvecklingszoonen och stöttning vid inlärning.  



	 39 

Gibbons menar att samtal och samarbete med varandra i grupper är något som är viktigt för 

andraspråkselever. Genom att låta eleverna samarbeta i interaktion med andra i en 

sociokulturell miljö och med hjälp av stöttning utvecklas eleven menar Gibbon (Gibbons, 

2013).  

 
Ännu en inlärningsmetod som flera elever ansåg vara effektiv var att känna, höra och se 

exempelvis genom att gå på museum. Det är viktigt att skapa gemensamma kulturella 

referenser och erfarenheter. Inte minst ifråga om nyanlända, kan den här typen gemensamma 

erfarenheter ge bra utgångspunkter både i form av kunskaper om nya kulturella fenomen och 

som något gemensamt och konkret att prata om och reflektera kring. Eleverna menade att det 

är effektivt att lära sig namn på konkreta saker som till exempel en stol och samtidigt läsa 

ordet ”stol” på en lapp fastklistrad på den i början av andraspråksutvecklingen. Denna 

inlärningsmetod kan vi koppla med Deweys begrepp Learning by doing där han menar att 

elever lär sig bäst genom praktiska aktiviteter kopplade till konkreta saker, vilket även 

eleverna anser. Wigg Jepson relaterar sin studie till John Deweys begrepp ”Learning by 

doing” och menar att detta praktiska arbetssätt i skolan och användningen av elevers tidigare 

erfarenheter samt reflekterandet av erfarenheterna är arbetssätt som bör tillämpas i skolan för 

nyanlända (Wigg Jepson, 2001). 

   
Dessa tre inlärningsmetoderna: vänner som stöd, grupparbeten där eleverna får arbeta 

tillsammans och samtala kring praktiska moment togs upp allra mest under intervjuerna. De 

ansåg eleverna fungerade allra effektivast vid inlärningen och de menade att det borde finnas 

mer uppgifter kopplade till dessa metoder. Eleverna menade att kunniga, snälla, stöttande och 

anpassningsbara lärare var viktiga förutsättningar vid inlärningen av svenska. Dock fanns det 

en sak som de tog upp som var det som framstod som mest betydelsefull vid inlärning och 

som var kopplat till det affektiva filtret.  

 

5.3 Krashens monitormodell  

De fem områden som Krashen tar upp i sin monitormodell ramar in delar som är viktiga vid 

inlärning av ett andraspråk. Modellen har dock fått kritik för att sakna vissa aspekter hos 

andraspråksinlärningen exempelvis att tillägnandet och inlärningen inte ska ses som två 

objektiva skilda processer, vilka kritiker menar att de kan uppfattas som (Abrahamsson, 

2009:119).  
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Det finns saker som behövs som komplement till de fem hypoteserna i Krashens modell för 

att den ska bli ännu mer komplett. Det som framkommer i min kategorisering av elevernas 

erfarenheter är att det saknas kategorier för praktiska moment, till exempel konkretisering och 

användningen av flera sinnen och andra liknande detaljer. Här skulle Krashens modell kunna 

kompletteras med kategorier relaterade till Dewey såsom Learning by doing. Många av 

eleverna diskuterade hur de egna aktiviteterna blev betydelsefulla under inlärningen av 

svenska som andraspråk. Det finns även forskning som menar att just produktiva aktiviteter är 

effektiva för eleverna (Wigg Jepson, 2001:88 ff.). Att Krashen inte diskuterar det alls under 

sin modell, anser jag är märkvärdigt med tanke på att han för övrigt gör anspråk på att hans 

hypoteser i modellen fångar de viktigaste aspekterna, vilket den också visat sig göra i 

kategoriseringen av intervjusvaren i mitt material förutom just vikten av elevernas egna 

aktiviteter och elevernas egen språkproduktion.  

 
Krashen hävdar att elevernas utveckling kan beskrivas inom inflödeshypotesen, nämligen att 

språket som inlärarna möter ska vara begripligt och anpassat till eleverna, samtidigt som de 

ska utmanas för att därefter utvecklas, detta i modellen i +1. Hypotesen påminner om 

Vygotskijs teori kring den närmaste utvecklingszoonen där elevernas inlärning ska vara 

utmanande för att de ska utvecklas. Dock menar Vygotskij att stöttning behövs och lägger stor 

fokus på det, vilket inte Krashen gör men vilket också jag anser vara relevant för att eleverna 

ska utveckla sitt språk. Även Axelsson hänvisar till Vygotskijs teori och menar att nyanlända 

eleverna behöver stöttning för att kunna utvecklas. De behöver även bra samarbete med lärare 

och sina klasskamrater. Axelsson menar att det allra viktigaste som bör tillämpas av lärare 

och skolor är att tänka på individen och utifrån individens behov såsom tidigare erfarenheter, 

bakgrund och stöttning forma deras uppgifter. Med hjälp av dessa tillvägagångsätt i skolan 

kommer elever nå sin närmsta utvecklingszon (Axelsson, 2015). Pedagogiska och kulturella 

hjälpmedel och verktyg är något som Vygotskij anser behövs för att människor ska utvecklas, 

till exempel  sådana symboliska och konkreta verktyg som  talspråk, skriftspråk, bilder, 

datorer, stolar med lappar på etc. Även detta bör kompletteras i Krashens modell för att den 

ska bli mer komplett. Det bör kanske också tas hänsyn till att Krashens modell uppkom för 

över 30 år sedan. 
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Idag används fler hjälpmedel som exempelvis datorer mer än tidigare. Samhället förändras, 

vilket även inlärningsmetoderna gör (Axelsson, 2015). Den kategori som ligger närmast dessa 

aspekter i Krashens modell är det affektiva filtret där upplevelser och attityder får en viktig 

funktion för lärandet. Stöttning har också en social och emotiv funktion utöver det kognitiva 

stödet genom att stötting kan ge positiva och känslomässiga upplevelser som påverkar 

inställningen till språket och språkinlärningen, vilket betyder att en del av de aspekter som 

tycks saknas hos Krashen har att göra med en för snäv tolkning av hans hypoteser. Det finns 

till exempel en möjlighet att utveckla Krashens modell genom en vidare tolkning av det 

affektiva filtret.  

 
 

Det som enligt min mening och mot bakgrund av min undersökning är bra i Krashens modell 

är inflödeshypotesen sammankopplat med hypotesen om det affektiva filtret. Tillsammans 

innebär de att språket ska vara anpassat till eleverna men samtidigt utmatande. Om det är för 

svårt för eleverna kommer de inte ha, motivationen att lära sig. Det bildas istället ett negativt 

emotionellt filter för inlärningen. Forskning tyder även på att det elever inte förstår gör dem 

frustrerade och uttråkade så att istället för att lära sig stannar de i utvecklingen. Även 

skolinspektionen menar att läraren bör anpassa sig med hänsyn till de nyanlända eleverna, 

genom att exempelvis upprepa och förklara svåra ord och begrepp som är relevanta i 

undervisningen samt tala långsammare så att eleverna förstår (Skolinspektionen, 2014). 

Anpassning är något som bör tillämpas av både lärare och elever, det är inte endast lärares 

uppgift att anpassa sig till eleverna utan även eleverna behöver vara delaktiga och få lära sig 

hur man förklarar, frågar och samarbetar på ett konstruktivt sätt. Exempelvis kände eleverna i 

min studie som hamnade i ordinarieklasser att de var utanför, att det var svårt och att de inte 

förstod. Detta var något som de menade sänkte deras motivation och istället för att lära sig 

satt de endast längst bak i klassrummet där de antingen lekte med mobiltelefonen eller satt 

tysta. Många elever skämdes för att prata, de vågade inte säga fel och de ville inte visa sig 

svaga. Det fanns en emotionell spärr vilket i vissa fall bidrog till att kämpa ännu mer med 

språket, samtidigt som det blev svårare för att de inte tordes be om hjälp utan försökte klara 

sig på egen hand. Detta var svårt för eleverna att visa sig svaga. Även Nilsson Folke fick detta 

resultat i sin studie. Eleverna i hennes forskning kände att de var utanför och ensamma i de 

ordinarie klasserna. Lärarna behövde anpassa undervisningen mer ansåg eleverna, så att de 

kunde förstå och hänga med menade Nilson Folke (2015).  
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Anpassning räcker dock inte för att eleverna ska lära sig menar tidigare forskning. För att 

eleverna ska ha en positiv inställning behöver även de sociala förhållandena vara gynnsamma 

i skolan, detta är ingenting som Krashen explicit tar upp i sin monitormodell utan något som 

den senare forskning diskuterar. Exempelvis menar Wigg Jepson att arbeta med eleverna 

utifrån sociala relationer är viktigt, just för att eleverna många gånger tycker att kompisar är 

det mest viktiga som finns i skolan och för att eleverna har stort behov av att känna sig trygga. 

När elever trivs i skolan fungerar skolarbetet mest effektivt. Det gäller för lärare att skapa 

undervisning där lärar-elev och elev-elev bandet är starkt, eftersom det specifikt gynnar 

nyanlända elever att nå målen. Wigg Jepson menar att lärare även behöver undervisa eleverna 

mer än endast i ”skolkunskaper”, de behöver få kunskaper om hur de kan leva ett bra liv i 

Sverige och förbereda sig inför framtiden (Wigg Jepson, 2016). Även detta bör betonas 

ytterligare i relation till Krashens modell.  

 
Krashen menar att tillägnande och inlärning bör ses som två oberoende och åtskilda processer 

som han ställer emot varandra. Detta är en teoretisk distinktion för at lyfta fram egenarten hos 

tillägnande och inlärning. Tillägnande är det naturliga sättet att lära sig språk och den 

effektivaste utgångspunkten samtidigt som inlärning kan bidra positivt just som ett 

komplement. Mina resultat visar att tillämpning och inlärning kan sammankopplas i skolan 

och även på fritiden för att nyanlända elever ska lära sig språket allra effektivast. Kritiken 

som Abrahamsson (2009) tar upp om uppdelningen av tillämpning och inlärning bekräftas 

också i min studie.. I min resultat kan vi konstatera att det förekommer ofta att elevernas 

informella inlärning, den omedvetna inlärningen även kan kopplas till den formella och 

medvetna inlärningen. Det är inte heller frågan om två absoluta gränser utan istället en 

glidande skala. Klassrumsaktiviteter kan innehålla moment som faktiskt gynnar tillägnandet. 

Exempelvis visade mitt resultat att eleverna ansåg att samtal, interaktion och kommunikation i 

skolan är effektiva inlärningsmetoder. 
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