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Syftet med undersökningen är att undersöka de nyanländas situation i de internationella 

klasserna. Jag har använt intervjuer för att få fram de berördas erfarenheter av de 

internationella klasserna, samt utgått från de lokala och de nationella styrdokumenten. De som 

jag har intervjuat är; elever som går i internationell klass, elever som har gått i sådan klass, 

lärare i sådana klasser, lärare i ordinarie klass samt skolans rektor. Av resultatet av 

intervjuerna har jag gjort en jämförande analys för att se skillnader och likheter i 

informanternas svar.  

Slutsatserna visar att eleverna ställer sig positiva till den undervisning de fått. Lärarna och 

rektor känner sig mer tveksamma och anser att undervisningen och organisationen alltid kan 

förbättras. Det är heller inte helt klarlagt vilken undervisningsmodell som är den bästa för de 

nyanlända eleverna. Man kan i alla fall konstatera att modersmålet har betydelse för elevens 

identitet och för andraspråksinlärningen. 
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1 INLEDNING 

 

Det sker stora förändringar i samhället. Allmänt är man orolig över ökade 

flyktingströmmar. De flesta kommuner har en stor andel barn och ungdomar med annan 

kulturell bakgrund. Alla lärare kommer i sitt arbete att komma i kontakt med dem. Det är 

därför viktigt att man som lärare lär sig så mycket som möjligt om hur vi kan tillgodose 

dessa elevers behov och utgå från deras förutsättningar. Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,( Lpo 94), säger angående en likvärdig 

utbildning: 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja eleverna fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Lärarförbundet, (2006:10). 

 

Den kommun som jag tänker söka arbete i, beräknar att ta emot ca 900 nyanlända elever 

detta år. I 20 år har jag arbetat som förskollärare på en förskola i ett mångkulturellt område 

och har erfarenhet av det. Eftersom jag inte har några erfarenheter från grundskolan, är 

situationen där mycket intressant och viktig för mig. Undersökningskommunen arbetar 

medvetet med dessa frågor enligt egen utsaga. Man har en organisation som leder arbetet. 

Det som står i kommunens lokala mål och riktlinjer ter sig relevant för verksamheten. 

Därför vill jag undersöka hur det fungerar i praktiken. Med min forskning vill jag lyfta 

fram de berördas erfarenheter och upplevelser av de internationella klassernas arbetssätt 

och resultat. 

Det tar minst fem år för elever i grundskoleåldern att få de kunskaper i svenska som 

krävs för att tillgodogöra sig undervisningen i en svensk klass, anser Jim Cummins 

(2001:89). Genomsnittstiden för elever i en internationell klass i undersökningskommunen 

är ca ett år, därefter flyttas de till ordinarie klasser. Med undersökningen vill jag ta reda på 

om den tiden är tillräcklig för nyanlända elever att klara undervisningen i ordinarie klass. 

Detta är ett mycket viktigt ämne att söka kunskap i för mig som blivande lärare. 

 



 

ÅSA SVENSSON  2008-06-10 5

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte är att ta reda på mer om de tvåspråkiga elevernas situation i den svenska skolan. 

Därför har jag ett antal frågeställningar som jag vill ha besvarade. 

Frågeställningarna lyder: 

• Tillgodoser de internationella klasserna, nyanlända elevers behov av 

andraspråksinlärning för att klara undervisningen i ordinarie klasser?  

• Vilka riktlinjer har skolorna att följa, både nationellt och kommunalt? 

• Hur fungerar de internationella klasserna i praktiken?  

• Vilka kunskaper får eleverna där? 

• Är kunskaperna tillräckliga för att eleverna ska kunna följa med i den ordinarie 

undervisningen i ordinarie klass? 

• Når dessa elever kursplanens mål för årskurs 5?  

• Finns det något i verksamheten som skulle kunna göras bättre?  

 

1.2 UPPSATSENS DISPOSITION 

Kapitel 1 förklarar inledningsvis uppsatsens tillkomst. Där redovisas också syftet och de 

frågeställningar som jag vill ha svar på. Där finns uppsatsens disposition och definitioner 

av de ord och begrepp som nämns i uppsatsen. I kapitel 2 beskriver jag den historiska 

bakgrunden och tvåspråkigheten i Sverige samt hur synen på tvåspråkighet har sett ut och 

ser ut idag. Det finns även en beskrivning av tidigare forskning. Kapitlet presenterar en 

sammanfattning av hur barns språkutveckling ser ut i de flesta fall, samt teorier om 

andraspråksinlärning. Här redovisas forskning om andraspråkselevers skolframgång och 

vad det finns för styrdokument att följa regionalt och nationellt. Jag beskriver metod och 

val av material i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver informanterna och resultatet av deras 

intervjusvar. Jag diskuterar och analyserar intervjusvaren i kapitel 5. I det sista kapitlet 

sammanfattar jag arbetet och drar slutsatser och blickar framåt. Där kommer jag också att 

diskutera för och nackdelar med vald metod. Arbetet avslutas med litteraturförteckning och 

bilagor med informanternas intervjufrågor samt intervjutillåtelse. 
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1.3 DEFINITIONER AV BEGREPP 

För att även den som inte är insatt i ämnet ska kunna läsa och förstå undersökningen 

kommer jag förklara de begrepp och förkortningar som jag använder. I de fall då jag inte 

refererar till någon är definitionerna mina egna. 

Med begreppet nyanländ menar jag de barn och ungdomar som precis har kommit till 

Sverige och har ett annat modersmål än svenska. Enligt Skolverkets definition, (080424), 

är en nyanländ en person som är född utomlands och har varit folkbokförd i Sverige i upp 

till två-tre år. 

De internationella klasserna kallades tidigare förberedelseklass. I arbetet kommer jag i 

fortsättningen att benämna dem som INK. Med begreppet ordinarie klass menar jag 

grundskolans vanliga klasser. I arbetet nämns studieverkstäder, som inrättades i 

kommunen som ett stöd för flerspråkiga elever. Stödet lägger fokus på matematik och NO-

ämnen. Målet är att fler elever blir behöriga för fortsatta studier på gymnasiet. I första hand 

riktar sig insatserna till högstadieelever men även för yngre elever.  

Performansanalys är en metod som kan användas för att synliggöra elevernas 

språkutveckling. Huvudsyftet är att beskriva vad eleven kan och hjälpa läraren att planera 

innehållet i undervisningen, menar Pirkko Bergman och Tua Abrahamsson (2004:606-

608). 

Definitioner av ordet modersmål har ändrats genom tiden och olika personer har olika 

definitioner. Gisela Håkansson (2003:15), hänvisar till Tove Skutnabb-Kangas 

(1981)definitioner, där hon talar om fyra kriterier för modersmål. Det första är 

ursprungskriteriet. Enligt detta är modersmål det språk man lär in först och tvåspråkig är 

den som lärt sig två språk från början. Om man har två språk från början blir båda 

modersmål. 

Om man utgår från kompetenskriteriet är modersmålet det språk man behärskar bäst, 

och den som behärskar två språk lika bra är tvåspråkig. Det är svårt att använda detta 

kriterium eftersom det är svårt att definiera vad det innebär att behärska ett språk. 

Dessutom är det svårt att hitta testmetoder för att mäta detta. 

Funktionskriteriet säger att modersmålet är det språk man använder mest. 
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En tvåspråkig person är någon som kan använda två språk i de flesta situationer och i 

enlighet med egna önskemål och samhällets krav. Detta kallar man i vissa sammanhang 

funktionell tvåspråkighet. 

Attitydkriteriet bygger på att modersmålet är det språk man identifierar sig med och att 

den är tvåspråkig som antingen identifierar sig själv som tvåspråkig, eller identifieras av 

andra som tvåspråkig. 

Simultan tvåspråkighet kallas det när barnen växer upp med två språk från början, då 

har de två modersmål . Om barn är successivt tvåspråkiga har det lärt sig det ena språket 

före det andra. I den simultana tvåspråkigheten lär sig barnen sina modersmål på samma 

sätt som enspråkiga barn. De successivt tvåspråkiga lär sig nästa språk som ett andraspråk, 

enligt Håkansson (2003:20). 

Förstaspråksinlärning, Language 1,(förkortas L1), lärs in före tre års ålder Det kan vara 

ett eller flera språk. Språk som lärs in efter tre års ålder kallas Language 2, (L2), eller 

andraspråksinlärning menar Håkansson (2003:145-146).  

Katrin Norrby & Gisela Håkansson (2007:227-234) klargör slutligen följande definitioner; 

Flerspråkig kan en person vara, men även ett land kan vara flerspråkigt. Om man kan 

använda mer än ett språk räknas man som flerspråkig. Enligt språkets funktion spelar det 

ingen roll hur väl man talar språken. Definieras tvåspråkighet utifrån en formell kompetens 

ska personen ha likvärdig kompetens i flera språk. 

Hemspråk är den beteckning på invandrares modersmål som användes fram till 1997. 

Därför har också hemspråksundervisningen bytt namn till modersmålsundervisning. Det 

innebär idag undervisning i annat modersmål än svenska. I Sverige kallades 

svenskundervisningen för modersmålsundervisning förr i tiden, eftersom att svenskan 

räknades som modersmål. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 
 

2.1 TEORETISK BAKGRUND 

Ibland beskrivs Sverige som ett land med stor invandring. Statistik över åren 1850-2000 

visar att 2,7 miljoner människor har utvandrat från Sverige och 2,6 miljoner har invandrat. 

Situationen i världen styr varifrån folkgrupperna kommer och antalet, Håkansson ( 

2003:70-71). 

Det svenska samhället har förändrats under de senaste decennierna, anser Norrby & 

Håkansson (2007:7). Detta gör att utbildningsbehoven ändrar sig. Idag talas det ca 150 

språk i Sverige. I världen finns det ca 6000-7000 språk beroende på hur man räknar språk 

och dialekter enligt Norrby & Håkansson (2007:15). 

Håkansson (2003 :28), påpekar, att vi sedan år 2000 har sex officiellt erkända 

minoritetsspråk i Sverige, nämligen finska, jiddisch, meänkeli, (tornedalsfinska), romani, 

samiska och teckenspråk. Men Sverige är inte officiellt ett lagstadgat tvåspråkigt land. 

Många andra länder har lagstiftat om sina officiella språk. Forskare i Sverige, är enligt 

Håkansson (2003:12), rädda att svenskan inte kommer att användas inom exempelvis, 

forskning, utbildning och näringsliv. Därför gjordes en statlig utredning som lade fram ett 

handlingsprogram för det svenska språket, nämligen Mål i mun (SOU 2 002:27). 

I september 2005 lades en språkpolitisk proposition fram under namnet ”Bästa språket – 

en samlad svensk språkpolitik”  

Den har fyra huvudmål: 

 
• Svenska ska vara huvudspråk i Sverige 

• Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

• Den offentliga svenskan ska vara korrekt och välfungerande. 

• Alla ska ha rätt till ett språk: både det svenska språket, det egna modersmålet/minoritetsspråket, 

liksom möjlighet att lära sig främmande språk. (se www.regeringen.se). 

 

Det innebär att språkets ställning blir stärkt i undervisningen i svenska, 

modersmålsundervisningen, och undervisningen i främmande språk. Andra satsningar på 
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svenska språket är att ge ut litterära klassiker för att öka intresset för läsning. En nationell 

myndighet för språkfrågor ska stärka språkvården. 

 

2.2 VAD ÄR SAMHÄLLETS SYN? 

När invandringen i Sverige ökade startade diskussionen om hur barns språkutveckling bäst 

skulle kunna stödjas i skolan. Fram till 1975 inriktade man sig främst på stöd i svenska. 

Tanken var att invandrarna skulle assimileras men det sades inte uttryckligen. 1977 trädde 

den så kallade hemspråksreformen i kraft. Den innebar att kommunerna fick lagstadgad 

skyldighet att anordna undervisning för barn med annat modersmål än svenska, eleverna 

hade dock ingen skyldighet att delta (Håkansson 2003:76). 

Det finns olika attityder till modersmålsundervisningen, enligt Hyltenstam & Tuomela 

(1996:13-18). På 70-talet debatterade forskare i media om detta. Det fanns två läger i 

debatten. Det ena lägret ville ha modersmålsklasser där svenskan inte fördes in förrän 

modersmålet var befäst. I det andra lägret ville man ha sammansatta klasser, då man ansåg 

att barn tidigt kan utveckla tvåspråkighet. Därför skulle barnen undervisas i och på båda 

språken. Alla i debatten var egentligen för modersmålsundervisningen men media tolkade 

debatten som att det fanns för och emot. Kostnader diskuterades och om invandrarna skulle 

assimileras eller integreras. 

I grundskollärarutbildningen, blev svenska som andraspråk ett eget ämne 1987, enligt 

Gunnar Tingbjörn (2004:751). 1989 infördes ämnet även i gymnasieskolan, men för den 

stora mängden elever, grundskoleeleverna saknades ämnet. Tingbjörn påpekar (2004:756-

757) att detta var ett stort misslyckande för eleverna, eftersom statusen för svenska som 

andraspråk blev låg. Detta berodde på politiska stridigheter mellan olika partier. I valet 

1994 fick Sverige en ny regering. Den nya regeringen lade den 1 juli 1995, fram en 

proposition om att svenska som andraspråk skulle bli ett eget ämne med egen kursplan som 

ger både behörighet till gymnasiet och högskolan.  

Vilket utrymme som minoritetsspråksbarnens behov får, beror på ett lands 

sociopolitiska sammanhang, anser Monica Axelsson (2004:506). Det krävs att det finns 

lagar och förordningar och politiker som stödjer skolutveckling i mångkulturella 

samhällen. Det krävs också resurser att genomföra de mål som står i styrdokumenten. Ett 

exempel på det är målet om en aktiv tvåspråkighet i Sverige. 
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Det saknas alltså inte styrdokument men Axelsson (2004: 507) anser att det svenska 

samhället har en kluven inställning till att utveckla flerspråkiga barns möjligheter till 

skolframgång. Detta kan påverka människors attityder och användning av första och 

andraspråket. Därför är det så viktigt att förskola och skola är stark och framåtsträvande 

och arbetar för att sätta barnen i centrum. För att lyckas med detta krävs ett samarbete 

mellan skola och hem. Föräldrar och pedagoger kan hjälpas åt att ge stöd till barnen säger 

Axelsson (2004:508). 

 

2.3 BARNS SPRÅKUTVECKLING 

Språkutvecklingen hos barn sker på likartat sätt oavsett vilket språk det gäller. Självklart 

finns det stora variationer i hur snabbt olika barn tillägnar sig språk. Vid inlärning av ett 

majoritetsspråk brukar man ange vissa utvecklingspunkter i barnens språkutveckling. Det 

mesta lärs in under de första levnadsåren. Därför är som regel förstaspråkets uttal inlärt vid 

tre-fyra års ålder. 

Den grammatiska strukturen i språket är i stort sett klar redan i fyra-fem årsåldern. 

Barnets basordförråd är vid skolstarten ca 8000-10 000 ord. Samtalsstrukturer och 

textstrukturer är oftast klara före sju års ålder. Det här är språkets bas och är den del av 

språket som lärs in i en majoritetssituation av alla användare av språket. Senare lärs den del 

av modersmålet in som kallas språkets utbyggnad. Man kan t.ex. lära sig 2000-3000 nya 

ord per år i ämnesundervisning.  

Efter avslutad skolgång utvecklas språket beroende på olika personers livssituation och 

intressen. Vid inlärning av ett minoritetsspråk är det svårare . Barnet kan ha luckor i sin bas 

i förhållande till ålder och detta märks sedan ännu mer i utbyggnaden av språket. För att få 

stimulans i sin språkutveckling behöver barnet ha personer runt omkring sig som talar 

samma språk. Om minoritetsbarn inte får undervisning i eller på sitt modersmål påverkar 

det språkets utbyggnad negativt. Detta gör att det blir svårare för barnen att förstå skolans 

undervisning eftersom det inte finns något stoff på förstaspråket Myndigheten för 

skolutveckling (2003:47-50). 

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är första språk och andra språk. På 60-talet 

invandrade många barn och vuxna till Sverige som var födda utomlands. Det var då lätt att 

avgöra vilka som hade svenska som förstaspråk eller andra språk. Idag är det svårare att 



 

ÅSA SVENSSON  2008-06-10 11

avgöra eftersom många barn med utländsk härkomst är födda i Sverige men kanske talar 

ett annat språk än svenska i hemmet. Håkansson hänvisar till en undersökning gjord i 

Göteborg bland 21 300 skolbarn i åldrarna sex – tolv år. Den undersökte graden av 

flerspråkighet (Nygren - Junkin & Extra 2003). Man tog hänsyn till födelseland och språk 

som talades i hemmet. Det visade sig att 89 % av barnen var födda i Sverige, men bara 64 

% talade enbart svenska i hemmet vilket innebar att många pratade både svenska och ett 

annat språk. Frågan är då om det går att avgöra vad som är förstaspråk och andraspråk? 

Detta är ett problem när det gäller att bestämma om eleven behöver undervisning i svenska 

som andraspråk eller om eleven är berättigad till modersmålsundervisning anser 

Håkansson (2007:17) 

Svenska som andraspråk har som målsättning att inlärarna ska lära sig det formella 

språket. Det viktiga är dock att stödja språkets bas, dvs. det som svenska barn redan kan.  

Inlärning av svenskan, andraspråket gynnas av en positiv utveckling av förstaspråket. 

Barnet behöver både utveckla sitt minoritetsspråk och sitt majoritetsspråk för att bli 

tvåspråkigt. Myndigheten för Skolutveckling (2003:47-50)  

 

2.4 HUR BLIR MAN TVÅSPRÅKIG? 

Enligt Axelsson (2003:127) innebär lärandet av ett andraspråk att lära sig ett språk till när 

förstaspråket är inlärt. Individen lär sig språket i kontakter med infödda talare. Eftersom 

inläraren oftast är äldre när den lär sig ett andraspråk borde han/hon vara mer kognitivt 

mogen samt ha fler erfarenheter och kunskaper. Nackdelen kan vara osäkerhet och rädsla 

för att säga fel. Man vågar inte använda det nya språket fullt ut. 

Det finns stora variationer bland barn och ungdomars förutsättningar för att lära sig ett 

annat språk hävdar Fredriksson & Taube (2003:154-155). Flera faktorer påverkar barnens 

språkmiljöer, bl.a. språksituationen hemma, vistelsetiden i Sverige och vilken språklig och 

kulturell bakgrund som barnet har. Det är viktigt att förstå att språkmiljöerna kan skilja sig 

mycket från varandra. 

Fredriksson & Taube (2003: 156) påpekar också att barnens olika kulturmöten kommer att 

ha inflytande över språkmiljöerna. Kulturmöten i hemmet, skolan/ förskolan kan vara 

väldigt jobbiga beroende på om barnen har svåra händelser och upplevelser bakom sig. 

Detta kan påverka hela familjen som kan skapa otrygghet och ängslan.  
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Idag anser de flesta forskare att språkinlärningsprocessen är en blandning av medfödda 

kognitiva strategier och interaktion med föräldrar och syskon, påpekar Håkansson 

(2003:145-146). När barn lär sig ett förstaspråk går det igenom flera olika 

utvecklingsstadier. Andraspråksinläraren har redan nått en viss mognadsnivå i språk och 

tänkande. Detta har inte förstaspråksinläraren gjort och utvecklas därför samtidigt både 

kognitivt och språkligt, enligt Håkansson (2003:166-167). Användandet av ett mellanspråk 

eller ett interimspråk är vanligt innan inläraren behärskar andraspråket. Forskare såg att 

interimspråket har drag av modersmålet men även rena utvecklingsdrag. Detta ändrade 

deras forskningsmetod från användningen av felanalys till performansanalys. Det vill säga 

att man analyserar allt eleven gör och inte bara felen. Man tittar på det eleven är bra på. 

Vissa språkstrukturer förekommer hos andraspråksinlärare oavsett vilket modersmål de 

än har, anser forskare som studerat andraspråksinlärning av svenska. Det är rak ordföljd 

efter adverb, negation placerad framför verbet och oböjda ord. 

Språkforskaren Håkansson (2003:201) betonar att en person – ett språk, är den bästa 

metoden om man vill fostra sitt barn tvåspråkigt. Detta garanterar inte att barnet kan 

behärska eller använda språket när det växer upp. Flera studier har visat att tvåspråkighet 

är ett dynamiskt fenomen och behärskningen av tvåspråkighet kan variera genom livet. 

Huvuddragen i hemspråksundervisningen från 70-talet finns kvar än i dag trots att en 

del förändringar skett. Enligt Hyltenstam & Tuomela (1996:31-32), är det klarlagt att det 

tar lång tid innan ett barns andraspråk fungerar lika effektivt för inlärning som ett 

förstaspråk. En elev som måste byta språk vid skolstarten kan bli hindrad att utvecklas 

kunskapsmässigt och intellektuellt i skolan. 

Barns attityder till sitt förstaspråk och till sin kultur och sitt ursprung, påverkas av hur 

skolan och samhället prioriterar förstaspråket. Det är viktigt för barnens 

identitetsutveckling att de får möjlighet att ta tillvara den egna kulturen och deras egna 

livserfarenheter. 

Det är bäst för barnen om föräldrarna talar det språk de själva kan bäst, känslospråket. 

Alltså det språk som man kan uttrycka sina känslor bäst med, menar Calderon (2006:20). 

Det är väldigt viktigt att barnet får behålla och utveckla sitt modersmål samtidigt som man 

utvecklar svenskan, då kommer språken berika och utveckla varandra. Omgivningen måste 

förstå att det är viktigt för barnen att barnets båda språk och kulturer accepteras och 
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utvecklas. Detta kallas en additiv språkmiljö. I en subtraktiv miljö, där barnet endast lär sig 

ett nytt andraspråk så sker det på bekostnad av förstaspråket. Detta främjar inte barnets 

språkutveckling och kulturella identitet. Språk och identitetsutveckling går hand i hand. 

Modersmålet är viktigt för att utveckla barnets identitet, anser Calderon (2006:18-19). 

Vidare påpekar Calderon att ett väl utvecklat modersmål lägger grunden till det svenska 

språket. 

 

2.5 VAD VISAR FORSKNING OM SKOLFRAMGÅNG? 

Den statistik som skolverket presenterar årligen över grundskolans betygresultat visar att 

elever med utländsk bakgrund får det svårare att lyckas i den svenska skolan, säger Kerstin 

Nauclér (2001:9). 

Gunnar Tingbjörn (2004:759-760) hävdar att en svårighet för barn och ungdomar med 

annat modersmål än svenska, är att de har dubbla utbildningsmål. Samtidigt som de får 

undervisning i svenska som andraspråk för att lära sig språket, måste eleverna lära sig allt 

det som svenska elever lär sig i skolans övriga ämnen. Detta sker genom undervisning på 

svenska. Det vill säga att de måste lära sig saker på ett språk som de också håller på att lära 

sig. Detta är mycket svårt. För att de ska klara detta ställs stora krav på dem själva, på 

klasslärare och ämneslärare. 

Vidare anser Tingbjörn (2004:760) att den obligatoriska lärarutbildningen måste 

innehålla mer om undervisning av svenska som andraspråk eftersom skolan har så många 

elever med svenska som andraspråk. 

Inlärning av svenskan underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt 

modersmål. Barnets språk och begrepps bildning sker i grova drag parallellt och påverkar 

och stödjer varandra (Hyltenstam & Tuomela 1996:40). Författarna anser att barnet i en 

normal språkutveckling ökar sina nivåer gradvis av språk och begrepp. Dessa är viktiga för 

barnets förmåga till kommunikation och tänkande. Därför är det viktigt att utvecklingen i 

första språket inte avbryts eftersom det också hindrar utvecklingen av begreppsbildningen. 

Hyltenstam & Tuomela (1996:41-43) hävdar att det är en fördel för inlärning av svenskan 

att barnets första språk utvecklas bra. I inlärningssammanhang innebär det att barn med 

annat modersmål har ett handikapp, därför är det viktigt att barnet har ett fungerande första 

språk som kan stödja inlärningen innan svenskan fungerar tillräckligt bra. 
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Det behövs flera åtgärder för att hjälpa dessa elever till skolframgång. Alla nya lärare 

borde få en viss erfarenhet att göra sig begriplig för andraspråkselever. Det borde vara ett 

krav att studierektorer och rektorer har dokumenterad erfarenhet av andraspråksinlärning. 

Skolorna måste ha en språkpolicy och organisationsmodeller och interaktionsmönster 

mellan lärare och elever som främjarelevens aktiva deltagande i inlärningsprocessen, 

hävdar Jim Cummins (2001:92-93). 

Axelsson (2001:510), hänvisar till Cummins modell som talar om samspelet mellan 

lärare och elev. Det behövs både ett kognitivt engagemang och att elevens identitet 

bekräftas. Detta samspel ger eleven tillfälle att klara av språk och begrepp som är viktiga 

för elevens kunskapsutveckling. Eleverna blir medvetna om hur språket fungerar och 

sambandet mellan språkbruk och maktförhållanden som kan påverka deras liv. De måste 

också ges möjlighet att få använda sina språk för att få kontakt med andra människor och 

få ny kunskap och påverka sin verklighet. För att stärka eleverna är det viktigt att 

undervisningen gör så att eleverna kan lägga till ett nytt språk men samtidigt behålla och 

förstärka förstaspråket. 

I boken Det flerstämmiga klassrummet, menar författaren Olga Dysthe (1996:13) att i 

ett klassrum är det inte bara lärarens röst som ska höras och ska lyssnas till utan även 

elevernas. Eleverna ska lära av varandra och muntlig och skriftlig användning av språket 

står i centrum för inlärningsprocessen. Dysthe har en konstruktivistisk och interaktionistisk 

syn på att kunskap byggs upp i samspel med andra. D.v.s. att var och en måste skapa sin 

egen kunskapsstruktur, det går inte att kopiera någon annans, menar Dysthe (1996:46-47). 

Hon hänvisar till Bakhtins dialogbegrepp, då han menar att existensen är dialogisk. Jaget 

finns bara genom förhållandet med andra människor, att man alltid har en oavslutad dialog 

med andra människor. Bakhtins människosyn bygger på principen att vi aldrig kan uppfatta 

oss själva och få insikt om oss själva om vi inte relaterar och kommunicerar med ”den 

andre”. Vidare anser Bakhtin att mening är något som uppstår i dialogen och i samspelet 

mellan den som pratar och mottagaren. Respons och återkoppling skapar en grund för 

förståelse Dysthe (1996:63). ”Förståelse och respons hänger dialektiskt samman med 

varandra och är ömsesidigt beroende av varandra; den ena är omöjlig utan den andra” 

(Dysthe 1996:66). 
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Mycket av den forskning som gjordes på 80-talet hade en annan syn på språk och 

språkinlärning än dessa forskare, hävdar Inger Lindberg (2005:60). Forskarna ville utesluta 

eller minska den kulturella och sociala kontextens betydelse för inlärning. 

I pedagogiska magasinet, ( nr.2 maj 2008), hänvisar artikelförfattaren Peter Worland till 

språkforskaren Mats Myrbergs bok, Konsten att skapa goda läsare. I boken beskriver 

Myrberg hur klyftan ökar mellan samhällets krav på att kommunicera skriftligt och den läs 

och skrivkunnighet som finns särskilt bland elever med utländsk bakgrund. Detta kan bidra 

till att de kan få svårt att t.ex. klara sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Worland menar 

att skolan vill ge alla elever samma chans, men undrar hur skolan ska klara att möta så 

många och skiftande behov som det finns i skolan. De som arbetar i skolan måste vara 

oerhört flexibla och kunna förmedla trygghet och språklig identitet till elever som ser sitt 

eget språk som sämre. 

 

2.6 VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? 

I skollagen står följande om elevers utbildning: 

Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall 

ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen främja deras utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers behov av 

särskilt stöd. Skollagen (1985:1100) 1 kap.2 §. 

 

Så sägs det i skollagen men det finns ännu ingen nationell strategi för utbildning av 

nyanlända barn och ungdomar. I maj 2007 lade skolverket fram ett förslag till en nationell 

strategi. Beslut i frågan ska enligt skolverket komma under våren 2008. Skolverket utgår 

ifrån att nyanlända barn och ungdomar snabbt behöver utbildning. Bristen på likvärdighet 

är stor. Det är stora skillnader i organisation och innehåll mellan olika skolor och 

kommuner. Därför behövs det en helhetssyn inom skolan kommunerna och andra 

förvaltningar. Den nationella strategin ska ha en handlingsplan där nyanlända barn och 

ungdomar ska få fortsätta sin utbildning där de befinner sig och vänjas in i den nya miljön. 
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De regionala och lokala förutsättningarna ska ökas för att ge de nyanlända en bra 

introduktion. Målet är: 

 
Att främja individens utveckling så att den så tidigt som möjligt når ett optimalt lärande, känna 

delaktighet i svensk skola och svenskt samhällsliv samt kunna göra egna aktiva val. 

(www.skolutveckling.se) 

 

I Lpo 94, beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Målet för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan skall 

sträva efter att eleverna når, (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever 

kan nå, (uppnåendemål). 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje 

enskilt ämne. I kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan, (Lpo 94), anges 

syftet med undervisningen på följande sätt: 

 
Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. 

Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå. (www.skolverket.se). 

I kursplanen för modersmålsundervisningen betonas modersmålets betydelse både för att få 

kunskaper i det egna språket samt att lära sig på svenska. Vidare sägs det att: 

 
Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med annat 

modersmål än svenska möjlighet att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. 

(www.skolverket.se). 

 

Vilket är syftet med modersmålsundervisningen? Läroplan för grundskolan 94 har följande 

syfte: 

 
Undervisningen i ämnet syftar till att elever med annat hemspråk än svenska utvecklar sitt språk så att de 

därigenom kan få en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation. 

Undervisningen skall främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och 

kulturkompetens (www.skolverket.se). 
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Målet för INK i undersökningskommunen är att eleverna skall kunna slussas ut i de 

ordinarie klasserna och där kunna tillgodogöra sig undervisningen i samma utsträckning 

som övriga elever i klassen. Syftet är därför att förbereda eleverna för detta i INK. Detta 

kan innebära allt ifrån ren språkundervisning till undervisning i svensk kultur och 

levnadssätt och träning i demokrati. Stor vikt ska läggas vid att ta tillvara barnets egna 

erfarenheter och kunskaper. Kommunens strategi är att utveckla den redan idag flexibla 

organisationen med INK och studieverkstäder. 
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3 METOD 

 

3.1 METOD OCH MATERIAL 

Jag använder mig av en kvalitativ metod och gör intervjuer. Det känns naturligt för att få 

en djupare förståelse och kunskap om INK - elevers situation i skolan. Kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet att få svar med stor bredd (Runa Patel &  Bo Davidsson 2003:72) 

då den intervjuade får stort utrymme att svara på frågorna. Intervjuerna utmärks av enkla 

frågor som ger innehållsrika svar påpekar Jan Trost (2005:7). I den kvalitativa 

undersökningen måste forskaren försöka sätta sig in i det undersöktas perspektiv, samt 

växla perspektiv mellan att förstå och förklara. Det är viktigt att sant och objektivt återge 

vad som skett. Mitt syfte är inte att ge någon statistisk representativitet utan att få djup och 

förståelse, dvs. reliabilitet åt undersökningen. Siv Strömquist (2005) säger att den 

kvalitativa metoden har en närhet till det utforskade objektet. Forskarens eget beteende är 

viktigt och att det som sägs ska återges korrekt utan skribentens värderingar. 

Slumpvis tog jag kontakt med en skola som har internationella klasser i en mellanstor 

kommun. De elever undersökningen är riktad mot går i skolan i år 1-6. För att få mer 

kunskap och insikt i ämnet har jag läst in mig på aktuell litteratur och forskning. Detta är 

något som även Strömquist (2005) påpekar. Tanken var att ta del av så ny forskning som 

möjligt. Styrdokument och lokala mål och riktlinjer ligger även de till grund för arbetet. 

Eftersom kunskaperna om arbetet i INK var begränsade, har jag varit deltagande 

observatör i klassen vid ett antal tillfällen för att få en bild av arbetssättet i klassen. Ett 

annat syfte med detta var att eleverna skulle lära känna mig före intervjutillfället. 

För att få svar på frågorna intervjuades lärare och elever i INK, samt lärare i ordinarie 

klass som tagit emot dessa elever. Meningen med detta var att jämföra elevernas 

upplevelser och därför intervjuade jag elever som har erfarenhet av att gå från INK till 

ordinarie klasser. Detta eftersom det är intressant att ta del av deras erfarenheter och 

upplevelser. Intervjufrågorna är strukturerade och inspelade på band och därefter 

transkriberade. Det är bra att inleda intervjun med neutrala frågor anser Patel och 

Davidsson (2003:73) och detta har jag tagit fasta på. Jag har utgått från de etiska 
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forskningsprinciperna och har fått föräldrars och elevers tillstånd för intervjuerna. Alla 

namn i undersökningen är påhittade för att inte röja informanternas identitet. 

Som ett komplement och ett mer heltäckande material har jag valt att intervjua skolans 

rektor. Alla informanter har fått information om undersökningen syfte och publicering. 

Patel och Davidsson (2003:70) betonar vikten av att syftet med undersökningen klargörs 

för informanterna samt att de får information om undersökningen är anonym eller 

konfidentiell. De tillfrågade lärarna är mycket positiva till min undersökning. Metoden är 

även att relatera till den litteratur som jag studerat. För analys av intervjuerna är 

utgångspunkten att utgå från frågeställningarna och göra en jämförande analys. Materialet 

gör att det finns två elevgrupper att jämföra med varandra samt två lärarkategorier. Då kan 

man belysa skillnader/likheter i informanternas svar. Det finns ingen bestämd metod för 

kvalitativ bearbetning menar Patel & Davidsson (2003:119), men de poängterar att 

författaren måste klargöra för läsarna hur materialet bearbetats och analyserats. Direkt efter 

intervjuerna avlyssnades banden och svaren transkriberades och analyserades. Det är 

viktigt att göra detta när man har svaren i minnet säger Patel & Davidsson. 

Skolan som undersökningen har skett i har ca 420 elever från förskoleklass till år 6. 

Beroende hur man räknar beräknas ca 60 % av eleverna ha annan språklig eller kulturell 

bakgrund. För närvarande finns det 23 olika språk på skolan. Det kommer 18 olika 

modersmålslärare till skolan för att undervisa eleverna. Det finns två INK på skolan med 

eleverna uppdelade i två klasser, en med elever från år 1-5, och en med elever från år 5-9. 

Skolan ligger relativt nära stadens centrum och området består mest av hyreshus men även 

en del villor. Skolan är mångkulturell och satsar medvetet på språkinlärning i alla stadier.  
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4 RESULTAT 

 

4.1 PRESENTATION AV INFORMANTERNA I INK 

Klassen består för närvarande av elva elever i åldrarna åtta till elva år. Den som varit längst 

i gruppen har snart gått ett år, några elever har bara gått några veckor i klassen vid mitt 

första besök. INK är hela tiden i förändring eftersom intag sker under hela terminen, men 

man strävar efter att gruppen inte blir för stor. Detta kan försvåra planeringen och arbetet i 

klassen. 

De fyra informanterna valdes ut av den anledningen att de var de enda som skulle klara 

en intervju på svenska utan tolk. Intervjuerna skedde med föräldrarnas tillstånd och tre av 

dem spelades in på band och transkriberades direkt efteråt. Tre av intervjuerna skedde vid 

ett bord i korridoren utanför klassrummet i skolan. Vi blev inte störda vid något tillfälle. 

Den fjärde intervjun skedde i ett grupprum utan bandspelare enligt informantens önskemål. 

Informanterna är två flickor och två pojkar. Deras åldrar är från åtta till tio år. Namnen är 

fingerade för att skydda informanternas identitet. 

Flor är nio år och kommer från El Salvador. Hon har varit i Sverige sedan november 

2007 och började i INK i slutet av januari 2008. I hemlandet började hon skolan vid fem 

års ålder. Modersmålet är spanska. 

Nelli är tio år och kommer från Vietnam. Hon har varit i Sverige i ett år och gått i INK i 

sju månader. I sitt hemland har hon gått fyra och ett halvt år i skolan. 

Tioåriga Kim är född i Frankrike men föräldrarna är från Korea. Han kom till Sverige i 

december 2007 och började då i INK. Han har gått tre år i skolan i Frankrike. Hemma talar 

de franska och lite koreanska. 

Från Irak kommer Mustafa som är åtta år. Modersmålet är arabiska. Han har varit i 

Sverige i ett år och gått i INK i ca 10 månader. I sitt hemland gick han i skolan i två år. 

4.1.1 RESULTAT AV INTERVJU MED INFORMANTER I INK 

För intervjuerna ställdes ett antal frågor som är presenterade i bilaga 1. För att underlätta 

läsningen har jag valt att skriva ut frågorna i sin helhet. 
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Fråga 1 till 6 besvarades i beskrivningarna av informanterna. Därför börjar 

sammanställningen med fråga 7. 

Fråga 7. Hur kändes det att börja i skolan i ett nytt land? 

Två av informanterna tyckte att det kändes bra att börja i den svenska klassen, en tyckte att 

det varken var bra eller dåligt och en sa att han var ledsen först men blev sen glad. 

Fråga 8. Berätta hur det är att lära sig svenska? 

Alla fyra är positiva till att lära sig svenska och tycker inte att det är så svårt. 

Fråga 9. Tycker du att du får tillräckligt med hjälp i skolan för att lära dig svenska.  

De anser att de får den hjälp de behöver. 

Fråga 10. Förstår du vad din lärare säger när hon pratar svenska? 

Alla tycker att de förstår sin lärare. Nelli påpekar att ”om läraren pratar tio så förstår jag 

nio eller åtta”. ”När jag inte förstår säger jag det”, säger Flor. 

Fråga 11. Hur mycket modersmålsundervisning får du? 

Tre av eleverna har modersmålsundervisning en lektion i veckan, Kim uppger att han inte 

har det.  

Fråga 12. Skulle du vilja att någon lärare som pratar ditt modersmål är med i 

klassrummet? 

De säger att de inte vill ha någon i klassrummet som pratar deras modersmål. Mustafa 

anser att han inte lär sig svenska om någon pratar modersmålet med honom. 

Fråga 13. Har du hälsat på i klassen som du ska börja i efter denna klass? 

Alla svarar att de har gymnastik och slöjd tillsammans med eleverna i den klass som det är 

tänkt att de ska börja i efter tiden i INK. 

Fråga 14. Har du träffat läraren och klasskompisarna? 

Eleverna har träffat de tänkta nya klasskamraterna. (Se svar på fråga 13). 

Fråga 15. Hur känns det att byta klass? 

På denna fråga svarar eleverna lite olika. Det känns bra svarar två av dem, men en tycker 

att det är sådär. Nelli vill inte byta klass, hon vill vara kvar i INK eftersom hon vill börja i 

en annan klass än i den hon är placerad. Anledningen är att hon har många kompisar i den 

klass hon vill börja i. Eftersom de talar hennes språk så skulle de kunna hjälpa henne med 

saker som hon inte förstår. I den ordinarie klassen där hon är placerad säger kompisarna att 

hon är för stor för att gå med dem. ”De skrattar åt mig.” Hon är också arg på kompisarna i 
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INK eftersom att de inte förstår vad hon säger. ”De säger bara: Vad? Vad? Jag blir 

jättearg.” 

Fråga 16. Hur tror du att det går att förstå undervisningen i den nya klassen? 

Nelli visar en stor oro för att inte förstå undervisningen i ordinarie klass. Det gör också 

Kim men de övriga tror att det kommer att gå bra 

Fråga 17. Vilket språk talar du på rasterna? 

På rasterna brukar de prata svenska om de inte träffar på någon kompis med samma 

modersmål som dem. Kim skrattar och säger att det inte finns någon som pratar franska 

eller koreanska på skolan. 

 

4.2 PRESENTATION AV INFORMANTERNA I ORDINARIE 
KLASS 

Sex informanter tillfrågades om medverkan i undersökningen, fem pojkar och en flicka. 

Flickan fick inte tillåtelse av sina föräldrar. Därför blev antalet elever fem, som jag hade 

tänkt från början. Eftersom detta är en skola som jag inte känner till så mycket, så har jag 

fått hjälp av läraren i INK att välja ut dessa elever. Att det bara är pojkar beror på slumpen. 

Det hade varit intressant om någon av informanterna varit flicka, men jag vet inte om det 

skulle ha påverkat resultatet. De går i tre olika klasser och i år fyra, fem och sex. 

Intervjuerna är inspelade på band och därefter transkriberade. I tre av intervjuerna har vi 

suttit ostört i ett grupprum, men i två av intervjuerna blev vi lite störda. 

Youssef är 13 år och har varit i Sverige i ca två år. Hans hemland är Irak och 

modersmålet är arabiska. Aras kom till Sverige för ett år sedan från Afghanistan, där han 

talade persiska. Han är elva år. Darko är 13 år och kom till Sverige för två år sedan från 

Litauen. Hans modersmål är litauiska. Abbas kommer från Somalia. Han pratar somaliska, 

är elva år och har snart varit i Sverige i fyra år. Hamid kom från Irak för två år sedan, är 

elva år och har arabiska som modersmål. 
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4.2.1 RESULTAT AV INTERVJU MED ELEVER I ORDINARIE KLASS 

De första fyra frågorna besvaras i presentationen av informanterna. Frågorna finns som 

bilaga nummer 2. 

Fråga 5. Vad känner du för ditt modersmål? Varför? 

Youssef och Aras tycker bra om sitt modersmål. De tycker att det är bra att kunna sitt 

modersmål om de ska träffa släktingar eller vill flytta tillbaka. Hamid upplever inte att han 

är så bra på sitt modersmål men säger att han är stolt över det. Stolt över sitt språk är även 

Darko. Abbas vill bara tänka på det ibland eftersom han förknippar det med allt krig han 

sett i Somalia. Han vill helst inte tänka på sitt land överhuvudtaget eftersom han då tänker 

eller drömmer om kriget. Samma sak gäller för Aras. Övriga informanter är stolta över sina 

hemländer och sin bakgrund. Youssef vill eventuellt flytta tillbaka om det är möjligt. 

Fråga 6. Hur tänker du om din bakgrund och din kultur?  

Se svar på fråga 5). 

Fråga 7. Använder sig skolan av dina erfarenheter? 

På grund av kriget vill Abbas och Aras inte delge klasskamraterna någon information om 

hemlandet. De säger att de får, men de vill inte. Det är för jobbigt att tänka på. De övriga 

säger att de berättar ibland. 

Fråga 8. Hur länge gick du i INK? 

De flesta av informanterna har gått i INK omkring elva-tolv månader, en svarade 8 

månader.  

Fråga 9. Var det tillräckligt lång tid? 

Alla tycker att tiden där var tillräcklig. 

Fråga 10. Hur kändes det att komma till INK? 

Det var jobbigt, nervöst, och lite svårt att börja i INK tycker flera av pojkarna. En annan 

pojke tyckte att det kändes bra eftersom han ville lära sig svenska. 

Fråga 11. Hur var det att lära sig ett nytt språk? 

Pojkarna sa att språket var svårt att lära sig i början, men det gick snabbt bättre. 

Fråga 12. Hur kändes det att byta klass? 

Majoriteten tycker att det gick bra att byta klass från INK. Youssef säger: ”Från början vill 

man inte byta klass, man vill gå kvar där, men när man bytt vill man inte gå tillbaka.” En 

av pojkarna säger att det gick bra att byta klass, men att han fortfarande saknar INK. 
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Fråga 13. Får du modersmålsundervisning nu? Om nej, varför inte? 

Aras och Darko har ingen modersmålsundervisning eftersom det inte finns någon lärare 

som talar deras språk. De övriga går på modersmålsundervisning. 

Fråga 14. Hur är modersmålsundervisningen schemalagd? 

Youssef, Hamid och Abbas läser modersmål på lektionstid en timme i veckan. 

Fråga 15. Vilken är din syn på skolan? 

Informanterna säger sig tycka om skolan och säger att den är bra och rolig. Även om 

Youssef säger: ”inte många gillar skolan”. Sedan säger han i alla fall att skolan är bra för 

att det är roligare i skolan än hemma för där han inget att göra. ”I skolan träffar man 

kompisar”. 

Fråga 16. Hur upplever du att du klarar av undervisningen? 

De upplever alla att de hänger med i undervisningen och att de klarar skolan. 

Fråga 17. Kommer du att uppnå läroplanens mål för elever i år 5? Varför? Varför inte? 

Denna fråga var svår att besvara för pojkarna. Youssef och Darko är båda tretton år och de 

tror båda att de gått i nuvarande klass i ungefär ett år. Om de kom till klassen i slutet av år 

fem borde det vara svårt att nå målen. De vet inte riktigt, pojkarna som är elva år och går i 

år fyra, (Abbas och Hamid), svarar även att de inte vet. Den ene ska snart ha 

utvecklingssamtal med sin lärare. Hamid nämner de nationella proven och tror att han ska 

klara det eftersom hans bror har gjort det. 

Fråga 18. Har du några förslag om vad skolan kan göra för att underlätta för elever med 

annat modersmål? 

Ingen av dem har något förslag på förbättringar. Hamid tycker att det är bra som det är. 

”Man lär sig bra”. 

 

4.3 PRESENTATION AV LÄRARINFORMANTER I INK 

Jag har intervjuat två informanter som arbetar i samma klass, de är båda kvinnor. Den ena 

läraren i klassen har många år i yrket, men den andra läraren är relativt nyexaminerad och 

har ett annat modersmål än svenska. Lärarna delar för närvarande på tjänsten. 

Karin har arbetat 45 år i yrket, varav de senaste tio åren i denna form. Hon har en 

examen som småskolelärare i botten men har också en speciallärarutbildning och 

utbildning i svenska A. Till sommaren går hon i pension.  
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Shanaz har invandrarbakgrund och har kurdiska, sorani, som modersmål. Hennes 

lärarexamen är för år 1-6, svenska som andraspråk med inriktning mot specialpedagogik. I 

tre år har hon varit verksam i yrket, varav två terminer i INK. Intervjuerna har skett i 

klassrummet och spelats in på band och därefter transkriberats. 

4.3.1 RESULTAT AV INTERVJU MED LÄRARINFORMANTER I INK 

Redovisningen av svaren börjar på fråga 6, eftersom fråga 1 till 5 beskriver informanterna. 

Frågorna finns som bilaga nummer 3. 

Fråga 6. Hur tar ni emot nyanlända elever? 

Båda beskriver likartat hur de tar emot nyanlända elever, därför sammanfattar jag detta. De 

som är ansvariga för nyanlända i kommunen skickar papper till skolan med barnens 

personuppgifter. En del har uppehållstillstånd men inte alla. Det är inte säkert att de har fått 

personnummer heller, det är lite olika. När lärarna fått kontaktuppgifter till familjen är det 

deras uppgift att ta kontakt så fort som möjligt. De bokar in ett möte med barnet och 

föräldrarna. Först blir barnet undersökt av skolsköterskan. Sedan har lärarna ett 

introduktionssamtal med barnet och föräldrarna och vid dessa tillfällen används tolk. 

Under samtalet tas det upp saker som lärarna tycker är viktiga att familjen känner till om 

skolan. De berättar om skolsystemet, vad klassen är för något, hur länge barnen ska gå i 

klassen och vad som kan vänta dem. Det är viktigt att prata om känsliga saker som 

gymnastik och att duscha tillsammans med andra elever. Lärarna behöver få veta från 

vilket sammanhang barnen kommer ifrån. Vad har de med sig? Vad har de upplevt? 

Då många barn har sett krig och våld brukar Karin och Shanaz fråga föräldrarna om det 

är något de vill berätta om. En del vill inte berätta för att de inte orkar. Lärarna förklarar att 

de vill göra det så bra som möjligt för deras barn och då är det vikigt att få information om 

barnets och familjens bakgrund. Föräldrarna får fylla i en blankett med frågor om saker 

som är bra för lärarna att känna till. Efter detta samtal börjar barnen oftast dagen efter i 

klassen. 

När en ny elev börjar används en välkomstceremoni. Alla barnen får stå framme vid 

världskartan en och en och presentera sig för varandra, vad de heter och vad de kommer 

ifrån. Därefter får eleven diverse material för sitt skolarbete och sedan är det bara att sätta 

igång och arbeta. Hela klassen hjälper till att visa de nya kamraterna till rätta. 
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Fråga 7. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en fungerande verksamhet? 

Karin tycker att förutsättningarna i kommunen är bra. Shanaz tycker också att denna 

kommun är mycket bättre än andra kommuner, eftersom man har en organisation som 

jobbar med dessa frågor. ”En nyanländ elev får stanna i klassen i 2-3 terminer beroende på 

barnens behov. Därefter slussas det inte bara ut i en svensk klass utan har också möjlighet 

att få speciell hjälp i studieverkstäder”. Därför tycker hon att den som hamnar i denna 

kommun får det bra. 

Fråga 8. Finns det några hinder i verksamheten? 

”Som i alla verksamheter är det svårt att hinna med att ge det optimala för alla barn”, säger 

Karin. Hon frågar sig också om barnen i ordinarie klasser kan få det varje barn behöver, 

när läraren ska ta hand om 25-30 elever. 

”Resurserna saknas för att få det så som det skulle kunna vara. Jag är glad för elever och 

praktikanter som kommer in i klassen för det blir en till som kan prata svenska med 

barnen. Talet öga mot öga i klassen gör att de lär sig språket.” 

Shanaz tycker att det ofta blir jobbigt för eleven när de ska börja ha gymnastik med den 

klass de är inskrivna i. De är blyga och vill inte byta om eller duscha med främmande 

elever. Dessa saker kan bli hinder för elevens lust och vilja att delta. Om det fungerar med 

schemat har de ibland idrott i den lilla gruppen där de känner sig trygga. 

Fråga 9. Känner du stöd från din arbetsledare i ditt arbete? 

Båda tycker att deras arbetsledare ger dem fullt stöd i sitt arbete.” Han lyssnar och är 

medkännande, han förstår deras problem. Det finns barn med språksvårigheter i alla 

klasser”, anser Karin. 

Fråga 10 Hur samarbetar du med andra lärare/kollegor i skolan? 

I ett resursmöte på fredagar diskuteras hur barnen ska slussas ut. ”Jag informerar om 

eleverna som jag vill skicka ut”, säger Shanaz. Samarbetet går ut mycket på det. I 

resursgruppen sitter svenska A lärare, speciallärare, rektor, INK -lärarna och lärare från 

studieverkstaden. De planerar tillsammans och gör en sorts kartläggning. När beslut är 

tagna om en elev informerar lärare från INK berörda lärare och förmedlar det bestämda. 

Samarbetet sker främst med dem i resursgruppen.  

Karin tycker att hon har mycket samarbete med övriga lärare eftersom barnen senare 

ska höra till andra klasser. Så snart en elev kommit igång i INK börjar de ha slöjd och 
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gymnastik med den klass som det är tänkt att de ska börja i. De placeras nästan alltid i en 

klass bakåt, (en som åldersmässigt skulle gå i fyran placeras i en trea). 

Fråga 11. Hur ser modersmålsundervisningen ut? Hur är den upplagd? 

De flesta modersmålslärare har många elever på flera olika skolor, därför får eleverna ta 

den tid som passar modersmålsläraren. 

Fråga 12. Hur mycket undervisning får eleverna i modersmålet? 

Karin och Shanaz svarar att eleverna får en timme i veckan. 

Fråga 13. Ingår modersmålslärarna i arbetslaget? 

Lärarna är inte med i arbetslaget eftersom det är svårt att organisera då modersmålslärarna 

oftast arbetar på flera skolor. En del modersmålslärare kan ha upp till 150 elever, säger 

Shanaz. 

Fråga 14. Deltar modersmålslärarna i utvecklingssamtalen? 

Svaret på denna fråga blir också nej, av samma anledning som i fråga 13. 

Fråga 15. Vem ansvarar för informationen om modersmålsundervisningen till eleven och 

dess föräldrar? 

Karin och Shanaz svarar båda att det är deras ansvar att informera om 

modersmålsundervisningen. De brukar också rekommendera föräldrarna att tacka ja, vilket 

de flesta föräldrar gör. Till vissa språk kan det vara svårt att hitta lärare  

Fråga 16. Hur lägger du upp undervisningen i klassen? 

Karin utgår från ett ämne eller ett tema för det mesta. Det är viktigt att göra svenskan och 

matematiken lite roligare, därför får de ibland spela spel på matematiken. När läraren inte 

har så många nya är det vanligt att gå igenom problem tillsammans på tavlan. Då får man 

olika lösningar och kan diskutera tillsammans. Om de inte hänger med i språket när man 

står där framme och pratar är det lätt att man ”tappar” eleverna. ”Det bästa är att de får 

göra saker och att man samtidigt kan gå runt och prata med barnen för att få in olika 

begrepp”. Hon menar att hon fått in ett tänkande, bakom det hon säger har hon en annan 

tanke. ”Hur uppfattas det som jag säger? Vad förstår eleven? Det där sa jag igår. Vad 

minns han? Man blir taktisk med sitt prat”. 

Karin tycker att det är viktigt att få barnen att prata. De får stå på en stol framför klassen 

och läsa upp det de skrivit. ”Då blir de kung eller drottning, men jag vet att när de kommer 

till svenska klasser gömmer de sig och vill inte prata. Jag vill att de ska bli så frimodiga 



 

ÅSA SVENSSON  2008-06-10 28

som det bara är möjligt.” Annars använder hon sig av bilder, prat och upprepningar för att 

”peppra” dem med språk. I matematik och svenska används arbetsschema. Därutöver tas 

det upp hur ord skrivs och uttalas och de tittar på hur munnen ser ut när man säger olika 

ord. Det mesta är mycket konkreta saker. 

Den andra läraren, Shanaz, försöker att lägga nivån ganska lågt så att alla ska kunna 

hänga med. De barn som inte fått så mycket hjälp under dagen kan få stanna en stund extra 

på eftermiddagen när de andra går hem. Hon har alltid två grupper, en med mellannivå och 

en lite lägre nivå. För gruppkänslan är det dock viktigt att göra gemensamma saker fast det 

kan bli för enkelt för en del ibland, anser hon. 

Fråga 17. Hur används skrivandet i skolans olika ämnen? 

Båda svarar att de inte skriver så mycket eftersom eleverna ännu inte kan skriva så mycket. 

Oftast skriver eleverna av det som lärarna skrivit på tavlan. Shanaz säger: ”Jag tycker inte 

att det är någon mening med att skriva när de inte vet vad de skriver.” Efter utflykter 

skriver de i en dag bok. Läraren skriver på tavlan och de skriver av, därefter läser de texten 

tillsammans. Sedan tar eleverna hem dagboken och läser tillsammans med föräldrarna, som 

ska skriva på att de sett och lyssnat till texten. Andra texter vid olika teman skrivs också på 

tavlan, men de är inte så långa eller avancerade. Av den anledningen jobbar de inte med 

performansanalys. ”Eleverna går två eller tre terminer i klassen och hinner inte lära sig så 

pass bra svenska att de kan skriva egna texter som går att analysera”, menar Shanaz. 

Fråga 18. Hur används dialogen i klassrummet? 

”Eleverna får hjälpa varandra med uppgifterna men några speciella dialogövningar har jag 

inte”, svarar Karin”. Att de skulle sitta två och två och berätta för varandra kanske skulle 

gå, det har inte fallit mig in”. Shanaz svarar att det är mycket dialog i klassrummet, vissa 

lektioner skriver de ingenting. Dels för att de ska få höra orden och kunna använda dem. 

Hon har kommit på sig själv att prata annorlunda med olika elever beroende på hur långt 

de kommit med språket. Till dem som varit längre och kan mer, pratar hon fort och utan 

gester men tvärtom med nybörjarna. ”Pratet är väldigt viktigt hela tiden, inte minst vid 

maten och på rasterna, då det ofta uppstår konflikter som ska lösas”. 

Fråga 19 Vad karaktäriserar andraspråkselevernas situation? 
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Andraspråkselever som har bott i Sverige ett tag kan inte jämföras med de här färska 

eleverna, tycker Shanaz. Det typiska för dessa elever är att de så väldigt gärna vill lära sig 

svenska. De är ambitiösa men osäkra och oroliga. 

Fråga 20. Vad är de största svårigheterna för dessa elever? 

Det svåraste är, enligt Karin, det sociala samspelet, att få dem att komma överens. Detta 

anser även Shanaz som tycker att de är svårt för dem att anpassa sig till den nya miljön. 

”Det är många som missuppfattar begreppet frihet. De är vana vid att bli slagna i skolan 

och ha mycket regler, därför tror de att om en lärare inte slår sina elever så får de göra vad 

de vill”. 

Fråga 21. Är tiden tillräcklig i INK? Varför? Varför inte? 

Här svarar Karin att tiden inte är riktigt tillräcklig. När de kommer till svensk klass 

behöver de väldigt mycket hjälp. Hon menar att då finns ju studieverkstäderna som är 

tänkta att hjälpa eleverna med språket med bland annat matematikproblem. Men hon anser 

att de inte räcker riktigt till. ”När det hette förberedelseklasser förut, så fanns det 22 

stycken i kommunen. (Nu finns det nio.) Det var då man inrättade studieverkstäderna 

istället”. Hon tycker att det är trångt i studieverkstäderna också och att grupperna inte får 

bli för stora. ”Förut var det läraren som bestämde när barnet var mogen att gå vidare. Då 

kunde man hålla kvar dem i två år så att de hade ordentligt på fötterna. Barn som kommer 

från språkområden långt ifrån svenskan kanske behöver längre tid”. Shanaz svarar att tiden 

absolut inte är tillräcklig. Hon hänvisar till att forskarna sagt att det tar åtta år att lära sig ett 

språk helt och då tycker hon två terminer är lite. Men hon menar också att det måste finnas 

en tidsbegränsning, eftersom det finns elva elever i klassen och sju stycken är på väg in. 

Detta gör att hon behöver börja slussa ut några av dem som nu går i klassen. För en del 

elever kan det räcka med två terminer, det kan bero på många saker exempelvis på hur 

duktiga och ambitiösa eleverna är. 

Fråga 22. Tror du eleverna når läroplanens mål för år 5? 

”Det kan vara svårt att nå målen första året. Hur duktiga eleverna än är så behöver de 

mycket hjälp. Mattebegreppen är oftast svåra. Har de inte någon som håller dem om 

ryggen och stödjer dem så tror jag inte att de klarar det”, säger Shanaz. 

Det är individuellt, anser Karin. ”En del har språkhjärnor och andra har andra sorters 

hjärnor”. Mycket beror på elevens studiemotivation. En del har svårt att förstå och kommer 
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ofta till henne efter det att de börjat i ordinarie klass och vill ha hjälp med ord de inte 

förstår. Föräldrarna kan oftast inte hjälpa.  Hon tycker också att de som kommer när de är 

tolv-tretton år får det svårt och att hindren kan bli för stora.  

Fråga 23. Hur ställer sig övriga lärare till att ta emot elever från INK?  

Karin tycker att de är positiva men att de ibland försöker förhala tiden när eleverna ska 

börja. Det beror på att de redan har en stor arbetsbelastning. Det är lite olika från lärare till 

lärare. Shanaz uppfattar det som att en del lärare är mindre positiva än andra. 

Fråga 24. Erbjuds ni fortbildningsmöjligheter? 

Skolan har mycket fortbildning. Karin tror att det beror på att skolan har så många barn 

som inte är födda i Sverige. Hela kommunen har mycket seminarier, kurser och 

utbildningar både när det gäller svenska A rent språkligt, men också när det gäller 

”kulturorienteringar”. Det vill säga att modersmålslärarna kan medverka och berätta om 

olika kulturer och religioner för att ge lärarna mer kunskap om elevernas bakgrund. 

Fråga 25. Finns det tillräcklig kunskap om andraspråks elevers situation bland övriga 

lärare? 

”Njaa, det är väl så här, ska det gå in ordentligt måste det regna väldigt mycket”, säger 

Karin. Hon tror att de som jobbar i INK är mer inblandade i elevernas situation och att en 

del klasslärare kanske inte har den rätta förståelsen. Det tycker hon sig ha märkt när hon 

följt med eleverna ut i ordinarie klasserna.” Lärarens ord flyter ut i klassrummet över 

huvudet på dem. De har inte en chans att hänga med”. 

Shanaz tycker att det inte är klasslärarnas fel, eftersom de saknar tiden och har fullt upp 

med 20-25 andra elever. Lärarna i INK har informationen om dessa elever och därför är det 

viktigt att de berättar för övriga lärare hur eleverna har det både kunskapsmässigt och 

socialt. ”Det är upp till mig; anser Shanaz, det är min skyldighet.” 

 

4.4 PRESENTATION AV LÄRARINFORMANTERNA I 
ORDINARIE KLASS 

Anna är både förskollärare och grundskollärare för år 1-7. Hennes erfarenhet av 

invandrarbarn är stor, både från tiden som förskollärare och från sina 14 år i grundskolan. 

Svenska är hennes modersmål. Hon har tagit emot några elever från INK. 
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Eva har arbetat 15 år i grundskolan och har de sista åtta åren tagit emot väldigt många 

elever från INK. Hon är också utbildad grundskollärare för åren 1-7 och är född i Sverige. 

4.4.1 RESULTAT AV INTERVJU MED LÄRARE I ORDINARIEKLASS 

Svaren på frågorna 1 till 7 finns i presentationen av lärarinformanterna. Frågorna finns som 

bilaga 4. 

Fråga 7. Känner du till kommunens mål och riktlinjer för INK. 

Anna svarar att hon inte gör det till100 %, men Eva känner till dem. 

Fråga 8. Känner du till skolans mål och riktlinjer? 

Båda svarar ja. 

Fråga 9. Tar din arbetsledare upp dessa frågor? 

Det sköts mycket via resursgruppen som finns inom enheten, tycker Anna. Eva säger att 

han gör det om det behövs, men hon kan inte minnas att han gjort det på ett tag. 

Fråga 10. Hur sker samarbetet med INK?  

Anna beskriver att de träffas och diskuterar hur överlämningen ska ske. T.ex. vilka 

arbetsmetoder och arbetsmaterial som ska användas, vilka är elevens behov av stöd, och 

hur långt har eleven kommit i sin språkliga utveckling och så vidare. Detta sker 

tillsammans med resursgruppen som träffas en gång/vecka. Eva anser att samarbetet med 

INK är nästan ”obefintligt”. 

Fråga 11. Har du någon plan för hur du tar emot elever från INK? 

Eva har ingen generell plan utan det beror på vilken elev det är som kommer. Då planerar 

hon utifrån elevens behov och förutsättningar. Anna har inget nerskrivet, men hon försöker 

få in dem i gruppen och se till att de får kompisar. Sen får de stöd i form av extraresurser 

som speciallärare. 

Fråga 12. Får de någon särskild hjälp i klassrummet? 

Det svarade Anna på i fråga 11. Eva säger att det beror på vad eleven har för behov, hon 

försöker anpassa sig så mycket hon kan med arbetsuppgifter och arbetsmaterial beroende 

på hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling. 

Fråga 13. Hur planerar du undervisningen för eleverna från INK?  
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Individualiserat, svarar Eva. De gemensamma genomgångarna är lika för alla, menar 

Anna. Sedan får hon repetera och ta det igen och gå igenom och förklara svåra ord. I 

matematik, religion och svenska är det lite svårare ord tycker hon. 

Fråga 14. Använder du dig av performansanalys? 

Båda svarar att de inte vet vad det är och därför inte använder det. 

Fråga 15. Hur tar du tillvara på dessa elevers resurser och erfarenheter? 

”Mer allmänt, men det är ju inte bara elever från INK, utan elever med annan bakgrund 

och religion. När vi läser om religion får de berätta om de vill”, säger Eva. Man samlar alla 

elevers erfarenheter och jämför traditioner och högtider. Anna använder elevernas 

erfarenheter när hon startar upp nya grupper. 

Fråga 16. Får eleverna modersmålsundervisning? 

Båda svarar att de flesta vill ha modersmålsundervisningen, men att det är lite olika. 

Fråga 17. På vilket sätt schemaläggs undervisningen i sådana fall?  

Det ligger på skoltid och måste anpassas efter de tider som modersmålslärarna har. Anna 

tycker att det är synd om eleven går ifrån t.ex. lektion i svenska. 

Fråga 18. Finns det något samarbete med modersmålslärarna? 

Det finns inget samarbete med modersmålslärarna, svarar båda lärarna. 

Fråga 19. Hur upplever du elevens möjligheter att hänga med i undervisningen? 

Båda anser att det är väldigt individuellt. ”Självklart är det svårare”, säger Eva.” 

Anna anser att det beror på eleven. 

Fråga 20. Uppnår dessa elever läroplanens mål för år 5?  

Där anser lärarna att det beror på hur länge eleverna varit i Sverige. ”Kommer de in i år ett, 

eller två har de stora chanser att lyckas. Om de däremot kommer i år fyra eller fem så blir 

det svårt för dem. Om jag kommer till Sverige när jag är tio år så kan jag ju omöjligt erövra 

språket på så kort tid”, säger Eva. 

Fråga 21. Finns det något som skulle kunna förbättra dessa elevers skolsituation? 

Det behövs resurser. ”Det handlar om människor, att få sitta i en mindre grupp och att få 

hjälp att bearbeta och förstå texter. Svenska A är naturligtvis viktig och studieverkstaden. 

De behöver även hjälp av mig på lektionen. Om vi var flera vuxna skulle vi kunna serva 

alla, inkluderat dem, så är det ju;” svarar Anna på frågan. Eva anser att det bästa för 

eleverna skulle vara att komma in i klasserna direkt, och att de hade någon med sig istället 
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för att gå i INK. Om det skulle finnas resurser så tycker hon att: ”det skulle vara ett 

drömläge, det allra bästa. De lär sig mycket av varandra. Men det går ju inte när man är 

ensam i klassen och de inte pratar ett ord svenska.” 

Fråga 22. Hur används dialogen i klassrummet? 

Anna använder dialogen i klassrummet dagligen och försöker få in det så mycket som 

möjligt. Dialogen används vid utvärderingar, muntliga redovisningar och att diskutera 

olika ämnen. Varje vecka arbetar de med ett material som heter ”Livsviktig”, som går ut på 

att ha en dialog med varandra. Eva anser att man vill uppnå så mycket dialog som möjligt, 

men att det blir mer vid vissa tillfällen. 

Fråga 23. Förekommer ämnesintegrering? Om ja, hur ser den ut? Om nej; hur skulle den 

kunna se ut? 

Flera ämnen slås ofta ihop. Om de t.ex. arbetar med historia kan man ta av svenskan för det 

är så mycket skriftlig produktion och läsförståelse. Det går att göra bilder till och studera 

och dokumentera. 

Fråga 24. Vad karaktäriserar andraspråkelevers situation? 

”De har självklart större problem med texterna i läromedlen”, svarar Anna. Hon menar att 

det är svårt om man inte har så stort ordförråd och ordkunskap. Då får man leta enklare 

texter som gås igenom muntligt. Det gynnar hela klassen att gå igenom texterna väldigt 

noga och diskutera och förklara och skriva upp och stryka under ord och uttryck. Hon 

tycker att det är viktigt att verkligen jobba med texterna. 

Eva tycker att eleverna, ”ofta hänger på de dummare sakerna också, när de börjar känna sig 

varma i kläderna. Det är lätt att hitta de fula orden före de bra”. 

Fråga 25. Kan man märka skillnader i ämnens status? Hur märks den i så fall för svenska 

A? 

Nej, anser Anna. Vi har bara en svenska A lärare, men vi vill utbilda oss allihop, säger 

Eva. 

Fråga 26. Räcker tiden i INK till? Varför? Varför inte? 

”Man skulle önska att de lärde sig mer, men jag vet inte om det hjälper att de går kvar där. 

Det är svårt med stora grupper från olika länder, jag vet ju hur de har det där. Det är inte 

säkert att det hjälper med längre tid. Min allmänna uppfattning är att elever ska plockas ut 

så lite som möjligt överhuvudtaget. Gruppen lyfter med specialundervisning, men det är ju 
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en resursfråga”, anser Eva. Det är individuellt, men det kan ju vara så att vissa elever 

behöver längre tid för att nå en viss nivå, menar Anna. Hon tycker att det är svårt att veta 

hur man ska kunna mäta var de utvecklas mest och att man kan diskutera tiden i INK. 

 

4.5 PRESENTATION AV REKTORSINFORMANTEN 

Rektorn på skolan kallar jag Bengt. I grunden är han fritidspedagog och har sammanlagt 

arbetat i 30 år med barn och ungdomar i åldrarna från ett till tolv år. Han har varit med och 

startat fritidshem och förskolor och har även arbetat som barnomsorgsassistent. Efter det 

fick han arbete som biträdande rektor och efter några år gick han rektorsutbildningen. De 

sista tre åren arbetar han på nuvarande skola som rektor. Någon speciell utbildning för att 

jobba med språk och mångfald har han inte. Däremot har han nästan enbart arbetat i 

mångfaldsområden sedan mitten av 80-talet och har mycket erfarenhet av andra kulturer. 

4.5.1 RESULTAT AV INTERVJU MED REKTOR 

Fråga 1 till 4 besvarades i presentationen av rektorn, därför börjar resultatredovisningen på 

fråga 5. Frågorna finns som bilaga nummer 5. 

Fråga 5. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en bra verksamhet? 

Bengt tror att det är bra att barn med annan kultur och annat modersmål får gå i mindre 

grupper för att snabbt lära sig svenska. Men han tycker att det borde finnas någon form av 

gemensamt mottagande av hela familjerna. Han menar att de flesta föräldrar som han 

träffar och pratar med är vana med ett annat skolsystem med bland annat aga. Ofta uppger 

föräldrarna att de var rädda för sina lärare. Aga är förbjudet i Sverige och därför tappar 

invandrarföräldrarna ett slags maktmedel över sina barn, anser Bengt. Därför tycker han att 

det kan vara en modell att föräldrarna går på SFI på samma skola som barnen fast i andra 

lokaler. På så sätt tror han att de kan få en annan relation till det svenska skolsystemet. 

Bengt säger: ”Vi är inte världsmästare, vi kan bli mycket bättre på att ta emot nyanlända.” 

Han hänvisar till en rapport från skolverket som hävdar att den viktigaste faktorn för att det 

skall gå bra för eleverna är den enskilde pedagogen. ”En motiverad engagerad pedagog 

som brinner för sitt jobb, som sätter barnen före allt. En person som gör allt det som andra 

inte tänker på att göra. Där måste det finnas en balans så att pedagogen inte tar över 

föräldrarnas ansvar. Den enskilda pedagogen är absolut viktigast i alla lägen”. 
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Han anser också att samarbetet mellan olika förvaltningar alltid kan bli bättre, liksom 

samverkan inom organisationen. När barnen skall slussas ut från INK, kan man säkert göra 

bättre. Tidsbrist är något man brukar skylla på. Bengt säger att de vet vilka ramarna är och 

då måste man hålla sig inom ramarna. ”Det kan inte finnas något viktigare än att en 

pedagog lämnar ifrån sig ett barn till en annan pedagog, den informationen måste gå före 

allting annat”, anser Bengt. 

På skolan diskuteras ibland var det är bäst att placera elever. Om eleven ska börja i år 1 

t.ex., är INK bäst, ”eller är det så att man skulle kunna sätta eleverna direkt in i en vanlig 

klass”? Rektorn undrar vad som är det viktigaste för barnet, det sociala eller språket. Han 

menar att barnen som sätts i vanliga klasser kommer in i en social gemenskap direkt. Även 

om det finns många kulturer är det gemensamma att språket som talas är svenska. ”Kanske 

lär man sig svenska fortare i ordinarieklass än i den lilla gruppen i INK”? 

Andra frågor som han ställt sig är, vart ska sexåringarna placeras? Är det naturligt att 

alla som gått i INK placeras i en klass under sin fysiska ålder.? Ibland har han sett elever 

gå rakt in i klasserna utan att gå i INK, och menar att det ändå är så stor spridning var 

eleverna i de ordinarie klasserna står. ”Så varför skulle inte INK – eleven rymmas i den 

normala klassverksamheten”? Det är svåra frågor tycker Bengt.  

Fråga 6. Känner du stöd i ditt arbete från din chef? 

Från skolchefen kommer de stora dragen, men den bästa kontakten är den med chefen för 

organisationen som samordnar mångfalden i kommunen. Det finns inga hinder att komma 

med egna idéer och tankar. Dessutom ordnar han bra utbildningar till Svenska A lärare och 

andra lärare inom verksamheten. 

Fråga 7. Erbjuds du fortbildning om tvåspråkighet och invandrarbarn? 

Han erbjuds detsamma som övriga lärare, och han väljer själv vad han vill gå på. 

Fråga 8. Erbjuds personalen fortbildning? 

Ofta anordnas mångfaldsdagar för både förskola och skolpersonal på skolan och som 

Bengt sa i fråga 6, så ordnas det mycket utbildningar för lärarna på skolan som satsar på 

språkutveckling. 

Fråga 9. Hur ser du på samarbetet på skolan vad gäller INK och tvåspråkiga elever? 

”Det kan alltid bli bättre”, anser Bengt. I resursgruppen som träffas en gång i veckan, ingår 

svenska A och speciallärare. Det är de som vet hur insatserna görs i de ordinarie klasserna 
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och kan rekommendera vilken klass som passar bäst för eleven. Eleverna i INK börjar 

ganska snabbt att var med på de praktiskt – estetiska ämnena med den tänkta ordinarie 

klassen. ”Varför kan man fråga sig, säger Bengt? Det naturliga borde vara att träffa 

klassläraren först, men det beror ju på att INK inte har egen idrott, slöjd och bild. Dialog 

kan vi aldrig få för mycket av”, avslutar han. 

Fråga 10. Hur är modersmålsundervisningen schemalagd? 

Det finns 23 språk på skolan med svenskan, och 18 modersmålslärare, därför är det svårt 

att planera undervisningen. Modersmålslärarna finns där det finns en ledig lokal. 

Verksamheten börjar på morgonen och ända till klockan 21.00 då lite äldre elever 

undervisas i kantonesiska. 

Fråga 11. Hur mycket undervisning får eleverna i modersmålet? 

De får en timme i veckan. 

Fråga 12. Ingår modersmålslärarna i arbetslaget? 

De ingår inte eftersom de är anställda av en annan enhet. 

Fråga 13. Fungerar modersmålsundervisningen optimalt eller skulle det kunna göras 

bättre? 

Bengt anser att det är stora hinder för en kort tid. Hans dröm skulle vara att eleverna får 

handledning i sitt modersmål. ”Om eleven har det svårt i något ämne så skulle det vara bra 

om eleven kunde ta med sig det eleven har svårt med till modersmålsläraren och fick hjälp 

på sitt språk”. Tidigare hade skolan egna modersmålslärare då det fanns en väldigt stor 

grupp elever som talade kantonesiska.  

Fråga 14. Har skolan egna mål för undervisningen i INK?  

Det finns inga kunskapsmål. Målet är att eleven ska komma in socialt och arbeta så att 

eleven klarar språket.  Bengt menar att man måste anpassa målen efter individen. ”Nyligen 

fick vi ett barn som skulle börja i år tre som aldrig gått i skolan. Då måste målet vara att 

börja läsa och förstå det svenska språket”. 

Fråga 15. Hur används skrivandet i skolans olika ämnen? 

Fråga 16. Hur används dialogen i klassrummet 

Fråga 15 och 16, överlåter Bengt till lärarna att besvara. 

Fråga 17. Vad karaktäriserar andraspråkselevernas situation?  
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Bengt menar att den sociokulturella och ekonomiska situationen är av avgörande betydelse 

för alla elever oavsett bakgrund. Barn som har föräldrar med utbildning eller studievana 

har en fördel. Kraven i detta område är olika jämfört med andra. Föräldrarna vet inte vad 

de kan kräva och kan inte fråga efter något som de inte vet om. Vidare säger Bengt, att 

strukturbidraget som ges till skolor där föräldrar har låg utbildningsbakgrund, hjälper till 

mycket på denna skola eftersom att de kan vara mer personaltäta. I och med detta har man 

konstaterat att invandrartäta områden har höjt sina kunskapsnivåer. 

Fråga 18. Finns det tillräcklig kunskap på skolan om andraspråkselevers situation? 

Han tycker att kunskap kan man aldrig få för mycket av, och att varje generation som 

kommer till skolan har med sig något nytt. I all undervisning i skolan måste man söka det 

som intresserar unga. Bengt menar att det provocerar många när han säger: ”Varför måste 

man veta att näckrosen är Södermanlands landskapsblomma”? Han menar att skolan måste 

ta tillvara det som elever är intresserade av och använda det klokt, exempelvis med datorn, 

mobiltelefonen, musik och serier som barn och elever gillar. ”Man måste ta reda på vad 

som intresserar dem och sätta sig in lite i det även om man inte gillar rap musik”. 

Fråga 19. Är tiden i INK tillräcklig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 

undervisning i ordinarie klasser? 

Bengt tror inte att INK är det enda alternativet. Han menar, att skolan med samma mängd 

pengar som INK får, skulle kunna hjälpa nyanlända elever i vanliga klasser med ett mindre 

antal elever. Skolans klasser i år ett ska i höst ha 24-26 elever. Skolor med mångfald skulle 

högst ha 18-20 elever. Detta menar han för att han tror att den enskilde pedagogen är 

viktigast för den enskilde eleven. De lärare som han själv kommer ihåg är de som 

överraskade och de som var riktigt orättvisa. Resten har inte fastnat i minnet. Det är viktigt 

att pedagogerna använder alla sinnen och så mycket man kan komma på i sin undervisning.  

”INK är en klass där det kommer och går barn hela tiden. Eleven ska samtidigt som den 

går i INK knyta kontakter med den nya klassen. Vad är det bästa? Det är frågan”, säger 

Bengt. 

Fråga 20. Hur bedömer du andraspråkelevernas chanser att nå målen i år fem? 

Bengt kritiserar media som skriver att eleverna inte får något betyg. Det är inte så konstigt 

om eleven kom i december och betyget sätts på våren, menar Bengt. Han tycker att det är 

bättre att vända på frågan. Varför skulle de inte klara det? Har eleven varit för kort tid i 



 

ÅSA SVENSSON  2008-06-10 38

Sverige? Skulle pedagogerna vara bättre? Skulle grupperna vara mindre? Det är inte 

organisationen i sig som avgör, de enskilda pedagogerna måste entusiasmera. Han berättar 

om ett test som gjordes på skolan, då en invandrarflicka hade det bästa resultatet och en 

svensk flicka det sämsta. 

Det är svårt att avgöra vem som är svensk och vem som är utländsk om man får en 

klasslista. När är man svensk, undrar Bengt? Han tycker synd om de skolor och enheter 

som är monokulturella. Barn som växer upp med mångfald får mycket med sig. ”De elever 

som kommer till Sverige idag får modersmål, svenska, engelska och B-språk. De blir 

människor att räkna med överallt i samhället, de blir världsmedborgare med alla 

möjligheter”, avslutar Bengt intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅSA SVENSSON  2008-06-10 39

5 DISKUSSION AV RESULTAT 

 

5.1 ELEVERNAS UPPLEVELSER 

Resultatet av intervjuerna med de elever som nu går i INK, visar att de är nöjda och 

positiva till den undervisning de får. Detta kan bero på att de inte vet vad de kan kräva för 

åtgärder och är glada och tacksamma att de får gå i skolan överhuvudtaget. Eleverna 

upplever att de får den hjälp de behöver och att de för det mesta förstår det läraren säger. 

Svenska anses inte som svårt att lära sig säger de men uppger att det var svårt i början. 

På grund av att gruppen är så heterogen med barn i olika åldrar, från olika länder och 

bakgrunder är det svårt med gruppkänsla och samhörighet. Det är något som visar sig på 

rasterna, då det kan uppkomma konflikter. Nelli säger t.ex. att hon blir arg när ingen förstår 

vad hon säger. Christina Rodell Olgac (1995:49) påpekar vikten av att skapa en positiv 

stämning i klassen som bygger på vänskap och respekt. Detta eftersom dessa klasser är 

instabila grupper med olika språk, kulturer och behov. Det är viktigt med samarbete mellan 

barnen och gemensamma ritualer och rutiner för tryggheten. Båda lärarna i INK tycker 

även de att detta är viktigt och påpekar i intervjuerna hur de arbetar med att göra en 

splittrad grupp enad. Svårigheten är att elevgruppen ständigt förändras. 

Något som kan upplevas som negativt för eleven är att placeras i en åldersmässigt lägre 

klass. Nelli uppgav att hon blir retad för att hon är så stor jämfört med de nya 

klasskamraterna. Dessa aspekter finns inte att läsa om i litteraturen. 

Det talas om att barn som kommer från oroliga delar av världen kan få bestående 

trauman efter upplevelser som de har varit med om. De kan ha flytt från krig och våld och 

sett människor dödas eller mist anhöriga. Efterreaktioner med oro, sömnproblem, 

depression och koncentrationssvårigheter m.m. beskrivs av Rodell Olgaq (1995:7-10). 

Barnen behöver bearbeta det som de har sett t.ex. krig och död. Rodell Olgaq menar att det 

är bra för bearbetningen av svåra upplevelser att barnen får trygghet och att de får ett så 

normalt liv som möjligt. Trauman kan också hindra eller störa den kognitiva utvecklingen. 

Forskningen betonar att tänkandet utvecklas i samband med språkutvecklingen, därför 

måste innehållet i undervisningen vara meningsfull för barnen. Enligt Hyltenstam & 
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Tuomela (1996:41-43) är det viktigt att språkutvecklingen inte avbryts eftersom att detta 

hindrar begreppsbildningen. Eleverna i INK talade inte så mycket om att de sett eller varit 

med om svåra upplevelser men vid besöken i klassen märktes en viss oro och rastlöshet 

hos några av eleverna. Lärarna i klassen upplevde att en del elever var oroligare än andra 

och påpekar även att detta är något som de måste ha kunskap om för att kunna stödja 

eleverna. När jag talade med pojkarna som går i ordinarie klass, kände jag mer av oron och 

ångesten för de upplevelser de varit med om i hemlandet. Några av dem vill inte prata eller 

tänka på hemlandet och därmed inte delge kamraterna sina upplevelser och erfarenheter. 

Svenskan var svår i början uppger några men sedan gick det lättare. 

Flera forskare (Dysthe, Bakhtin, Vygotskij m.fl.) har betonat interaktionens roll för 

andraspråksinlärning, att man lär sig språk tillsammans med infödda talare. En stor del av 

den viktiga språkutvecklingen sker även utanför skolan. Pojkarna är nöjda med tiden i INK 

och tycker att tiden där var tillräcklig även om en av pojkarna sa sig sakna INK. Eleverna 

är även nöjda med sina nya klasser och har en allmän uppfattning om att skolan är bra och 

att de tycker om att gå i skolan. De flesta av eleverna anser sig inte ha problem eller 

svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen enligt deras egen uppfattning. Även om 

forskning (Nauclér 2001:9) visar att elever med utländsk bakgrund får det svårare att 

lyckas i den svenska skolan, innebär inte detta att alla får svårigheter. Flera av eleverna 

som gått i INK tidigare påpekar vikten av lärarens engagemang för dem. Samspelet är 

viktigt mellan lärare och elev påpekar Axelsson (2001:510) och hänvisar till Cummins 

modell. Denne säger att elevens identitet behöver bekräftas och att samspelet ger tillfälle 

att klara språk och begrepp som är viktiga för den kognitiva utvecklingen. 

Det förvånar mig att eleverna i INK kan förstå och svara på mina intervjuer efter så kort 

tid i Sverige. Eleverna är alla oerhört motiverade och intresserade av att lära sig svenska 

och därför vill de inte heller ha någon i klassrummet som talar deras språk. Motivation 

anges ofta som en stark drivkraft att lära sig ett nytt språk. En fara är om eleverna 

upptäcker att majoritetsbefolkningen visar negativa attityder till elevens språk och kultur. 

Detta kan göra att de slutar att satsa på att lära sig ett nytt språk och istället koncentrerar 

sig på det egna språket och sociokulturella sammanhanget. Hyltenstam & Tuomela 

(1996:40-41) menar att faran är att de då riskerar att inte utveckla något av språken 

tillfredställande. 
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5.2 LÄRARNAS UPPLEVELSER 

Lärarna i INK och lärarna i ordinarie klass har olika åsikter om tiden i INK, och om det är 

bra med INK överhuvudtaget. Det finns skillnader i hur de ser på elevernas möjligheter att 

tillgodogöra sig utbildningen. Eva och Anna anser att det är individuellt och att det beror 

på eleven. Shanaz är ”nästan säker på att de inte kommer att klara det”. Karin känner sig 

tveksam om alla kommer att klara det eller inte. 

Båda kategorier av lärare säger sig ha förståelse för varandras problem i respektive 

verksamheter. Det belyser Eva när hon säger: ”Man skulle önska sig att de lärde sig mer, 

men jag vet inte om det hjälper att de går kvar där. Det är svårt med stora grupper med 

barn från olika länder”. 

Karin uttrycker sig på liknande sätt om lärarna i ordinarie klassers situation när hon 

varit med elever ut i klasserna. ”Lärarens ord flyter ut i klassrummet över huvudet på dem. 

De har inte en chans att hänga med. Men det är inte klasslärarnas fel, eftersom de saknar 

tiden och har fullt upp med 20-25 andra elever.” Av lärarnas svar kan man tolka det så att 

de respekterar varandras åsikter och arbete men att de tycker att det egna sättet att arbeta är 

det bästa. Det skulle säkert gynna eleverna om lärarna gemensamt samarbetade för att ge 

den optimala utbildningen till eleverna och att de har insyn och förståelse för varandras 

verksamheter. Detta påpekar även Tingbjörn (2004:759-760) då han menar att elever med 

annat modersmål än svenska måste lära sig allt det svenska elever lär sig fast på ett språk 

som de håller på att lära sig samtidigt. Vidare menar han att det måste ställas stora krav på 

dem som arbetar i skolan för att hjälpa eleverna och därmed borde lärarutbildningen 

innehålla mer undervisning i svenska som andraspråk. Även Håkansson (2003:166) 

betonar att lärarna måste sätta sig in i elevernas hela sammanhang och inte bara förstå 

skillnaderna med annan språklig och kulturell bakgrund utan även förstå elevernas 

språkfel. Man får inte glömma bort elevens totala situation. Fredriksson & Taube 

(2003:154-155 ) hävdar att barnen har flera språkmiljöer som kan påverka dem. Dessa 

faktorer kan vara hur lång tid eleven vistats i Sverige, var elevens skola och bostadsområde 

finns och vilken språklig och kulturell bakgrund barnen har. All språkutveckling sker inte i 

skolan. Karin påtalade att elevernas föräldrar oftast är väldigt angelägna om att deras barn 

skulle lyckas i skolan. 
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Det som alla lärare verkar vara överens om är att resurserna inte räcker till för att ge 

varje barn det optimala. De ordinarie klasserna är för stora och även om INK har ett 

mindre antal elever så upplever lärarna att det är svårt att hinna med all skiftande behov. 

Detta kan påverka eleverna negativt då många lektioner består av enskilt arbete med 

diverse stenciler i svenska och matematik. Alla problem kan inte undanröjas med mindre 

grupper utan det viktigaste är kunskaper om hur man arbetar med elever med annat 

modersmål än svenska som tidigare nämndes. 

Under mina besök i INK såg jag inte så mycket av den viktiga dialogen och interaktionen 

mellan elever och lärare som Dysthe menar skapar förståelsen, (Dysthe, 1996:66). Lärarna 

i ordinarie klass säger sig använda dialogen mycket i undervisningen och att eleverna lär 

av varandra men frågan är hur medvetna de är om dialogens betydelse. Elevernas 

individuella förutsättningar och behov lyfts ofta fram i intervjuerna med Eva och Anna. 

Även läroplanen lyfter fram elevens behov och förutsättningar. I förslaget till den 

nationella strategin för nyanlända barn och ungdomar sägs att de nyanlända ska få fortsätta 

sin utbildning där de befinner sig. Detta kräver onekligen mycket av lärarna. De anser 

också att mycket hänger på elevens engagemang för skolan. Lärarna i INK känner sig 

stödda av Bengt som de tycker gör sitt bästa efter sin förmåga och de resurser som finns. 

Kommunen satsar också mycket på utbildning av lärarna. Lärarna i ordinarieklass vill 

gärna gå utbildningen i svenska språk 1, men det verkar enligt dem vara svårt att 

genomföra. Jim Cummins (2001:92-93) hävdar att alla lärare bör få kunskaper och 

erfarenheter av att stödja andraspråkselever. Han tycker att detta även gäller rektorer och 

studierektorer samt att skolorna ska ha bra organisation och en språkpolicy. Den 

undersökta skolan strävar efter att nå dessa mål och är medvetna om vad som kan 

förbättras. 

 

5.3 REKTORNS UPPLEVELSE 

Bengt anser att det kan finnas fördelar med INK, men är inte helt säker på att det är det 

bästa för alla barn, eftersom han tror mer på den enskilde pedagogen än på organisationen. 

Pedagogens engagemang och lust att inspirera och motivera samt göra det oväntade är 

oerhört viktigt tycker han. Tankarna om pedagogens betydelse lyfts även fram i litteraturen 

av flera forskare t.ex. Tingbjörn (2004:759-760). Rektorn är inne på samma tanke som Eva 
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nämligen att vissa elever skulle kunna placeras direkt i vanlig klass, men han har stor tilltro 

till engagemanget hos lärarna i INK. Han säger själv att han inte har någon formell 

utbildning om andraspråk men hans erfarenhet av barn från andra kulturer är stor. 

En lärare i INK måste vara professionell, visa respekt och hänsyn men också kunna 

sätta tydliga gränser. Det är viktigt att läraren har kunskap i forskning om 

andraspråksinlärning menar Rodell Olgac (1995:63-64). Vidare anser författaren att läraren 

behöver stöd och handledning. Båda lärarna i INK uppger att de känner stöd av rektorn och 

att de känner och vet att han har förståelse för elevernas svårigheter. Vidare har han själv 

det engagemang som han talar om att pedagogerna behöver ha. Rektorn betonar även 

stödet som han får av chefen för den enhet som har hand om samordningen av de 

mångkulturella frågorna i kommunen. 

Syftet med INK är att ge barnen en lugn skolstart i mindre grupp samt grundlägga det 

svenska språket så att barnet sen kan börja i ordinarie klass Rodell Olgac (1995:5). 

Samarbetet mellan olika lärare, samt lärare och modersmålslärarna verkar väldigt litet.  

Det är också något som Bengt bekräftar när han säger att det skulle kunna vara bättre. ”Det 

kan aldrig bli för mycket dialog.” Samspelet skulle kunna underlättas om alla lärare hade 

samma insikt och kunskap i andraspråkselevers situation. 

Bengt påpekar att det inte alltid går att ha kunskapsmål. Han tycker att man måste se till 

den enskilde elevens situation. Det är många faktorer som samspelar menar Bengt och 

undrar varför man ska utgå ifrån eleverna inte skulle nå målen? Om de nyanlända ska få 

fortsätta sin utbildning där de befinner sig är det inte säkert att det passar ihop med 

läroplanens mål. Han efterlyser också en inslussning av hela familjen i det svenska 

samhället och skolsystemet något liknande det introduktionssystem som fanns i kommunen 

för många år sedan. Ett förslag är att SFI ligger inom skolans lokaler. Bengt anser att 

elevers skolframgång beror på elevens sociokulturella och ekonomiska situation. Elever 

som har föräldrar med utbildning och studievana går det bättre för. 

Om man tittar på modersmålsundervisningen verkar det ytterst svårt att organisera 

undervisningen. Detta problem diskuterar Håkansson. Hon menar att många av problemen 

är organisatoriska, och att ekonomi sätter stopp för mer än 2 veckotimmars modersmål för 

barnen. Undersökningar visar att detta är för litet. Det problem som diskuterats mindre är 

innehållet i undervisningen och problem med att knyta an till landets kultur anser 
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Håkansson (2003:78). Min undersökning visar att den undersökta skolan har en timmes 

modersmål i veckan och att det inte finns något samarbete mellan modersmålslärare och 

ordinarie lärare. Som skäl anges problem att organisera så många olika lärare eftersom 

språkgrupperna är många. Följden av detta måste bli att modersmålslärarna inte vet vad 

lärarna arbetar med och tvärtom. Om det fanns möjlighet att planera tillsammans borde det 

gynna eleverna. Att eleverna t.ex. fick hjälp med läxor på modersmålet eller att 

modersmålsläraren arbetar med samma tema eller ämne som den ordinarie läraren.  

Litteratur och forskning hävdar modersmålets roll för andraspråksinlärningen och att 

skolans och samhällets prioriteringar påverkar elevernas attityder till sin kultur och sitt 

ursprung menar Hyltenstam & Tuomela (1996:31-32). Vidare menar de att inlärningen av 

svenskan underlättas om barnet har ett utvecklat modersmål och att språk och 

begreppsbildning sker parallellt och stödjer varandra. En del av eleverna i undersökningen 

hade inte modersmålsundervisning eftersom det är svårt att hitta lärare till vissa språk. 

Detta är synd eftersom att inlärandet av endast ett nytt språk sker på bekostnad av 

förstaspråket anser Calderon (2006:18-19). Eleverna kan tolka det som att deras 

modersmål inte är viktigt. 
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6 AVSLUTNING 

 

6.1 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många faktorer som påverkar om eleverna 

ska lära sig den svenska som behövs för att klara undervisning i ordinarie klass. Det är inte 

bara elevens situation i skolan som påverkar språkutvecklingen. Man måste se på helheten. 

Språk lärs in i möten med andra människor i olika situationer och att man får använda 

språket, menar Louise Bjar och Caroline Liberg (2003:21). Åsikterna om vad som är det 

optimala för den enskilde eleven är blandade. Skolan ska utgå från varje persons 

förutsättningar och behov. Det är ett stort ansvar som vilar på de enskilda pedagogerna 

som verkligen behöver brinna för sitt arbete. 

Min tanke när jag började forskningen var nog att tiden i INK var för kort. Nu har jag 

fått insikt i att det inte bara handlar om tiden utan om flera olika faktorer. Det finns kanske 

inte en lösning som passar alla. Kunskapsmål är inte det viktigaste att mäta för de 

nyanlända eleverna, eftersom att forskning visar att det inte går att lära sig kunskap på ett 

annat språk, om andraspråket inte är ordentligt etablerat. 

 

6.2 SLUTSATSER 

Mitt syfte var att lyfta fram de berördas erfarenheter och upplevelser av arbetssättet och 

resultatet för eleverna i INK. För min egen del har jag fått inblick och kunskap i ett ämne 

som jag inte visste så mycket om. Min förståelse och inställning har delvis ändrats.  

Är frågeställningarna besvarade? Om man tittar på vad skollagen säger angående en 

likvärdig utbildning kan man konstatera att utbildningen för nyanlända barn och ungdomar 

kan se olika ut från kommun till kommun och från skola till skola. En gemensam nationell 

strategi är ett steg på vägen mot en likvärdig utbildning. Undersökningskommunens 

organisation och egna mål och riktlinjer för de nyanlända eleverna har goda intentioner. 

Mycket fungerar bra men det finns alltid saker att förbättra. Det som kan förbättras är 

samarbetet mellan olika förvaltningar och samarbetet inom den undersökta skolan. 
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Det går inte att generalisera utifrån en fallstudie om tiden i INK är för kort eller 

tillräcklig. Om man utgår från vad elevinformanterna i min undersökning svarade så ansåg 

de tiden var tillräcklig. Likaså lärarna i ordinarie klass som även trodde att eleverna skulle 

klara sig lika bra i ordinarieklass om det fanns extraresurser att tillgå. Rektorn trodde på 

iden som sådan, men ansåg att den enskilde läraren är det viktigaste för eleverna. Många är 

de faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det är en sammansatt process mellan 

inläraren och det sociokulturella sammanhang eleven befinner sig i. Detta påpekar flera 

forskare bl.a. Dysthe som influerats av Michail Bakhtin, säger Inger Lindberg (2005:59-

60).  

De vuxna i undersökningen ser att saker kan förbättras, men eleverna är i stort sett 

mycket nöjda som det är. De hade inga förslag till förändringar. Det kan bero på att de inte 

vet vad de kan önska sig. I Sverige slipper eleverna ifrån krig och oroligheter och därför är 

de tacksamma över att få gå i svensk skola.  

Det är svårt för lärarna i INK att tillgodose alla elevers behov eftersom behoven är så 

oerhört skiftande från elev till elev. Dessutom ändras förutsättningarna för lärarna hela 

tiden eftersom eleverna kommer och går beroende på trycket i kommunen. De kunskaper 

eleverna får i INK är svåra att mäta. Lärarna arbetar mycket med matematik och svenska, 

samt det sociala samspelet. Elever med samma språk hjälper ofta varandra i början. Mer 

resurser efterfrågas också av lärarna i INK som inte bara får vara lärare utan ofta också får 

hjälpa familjerna med kontakterna i det svenska samhället. Deras roll blir också att vara 

medmänniskor och trygga förebilder. De har även en balansgång att balansera på när det 

gäller mängden av hjälp, att elever och föräldrar inte blir passiva. Får eleverna tillräckliga 

kunskaper? Svaret måste bli individuellt för varje elev och utifrån elevens bakgrund, 

förutsättningar och motivation. Undersökningsskolan har ingen statistik hur det har gått för 

elever som gått i INK. Detta beror på att alla elever inte blir kvar på skolan efter INK utan 

de blir placerade i en annan skola som kanske ligger närmare hemmet, säger rektorn på 

skolan. Eleverna som jag intervjuat anser att de har tillräckliga kunskaper för att klara 

ordinarie undervisning. Men lärarna och forskning påpekar att de självklart har större 

hinder att klara av än en förstaspråkstalare. Om skolan ska anpassas efter eleverna, borde 

kanske inte alla elever ha samma kunskapsmål. En elev som bara gått ett år i svensk skolan 

kan omöjligt klara samma mål som övriga elever. Detta påpekar även Håkansson 
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(2007:18), då hon frågar sig om läroplanens mål att andraspråkstalare kan uppnå samma 

nivå som förstaspråkstalare, är ”rimligt”. Håkansson hänvisar också till den undersökning 

som Abrahamsson och Hyltenstam gjorde, ur Hyltenstam (2004:221-258). 

Undersökningens informanter hade talat svenska i minst tio år men hade olika startåldrar 

mellan fyra till 23 år. Kontrollgruppen bestod av infödda svenska talare. Resultatet visade 

att oavsett startålder kan man inte jämföra en andraspråkstalare med en förstaspråkstalare. 

Detta innebär inte att man ska sluta undervisa i svenska som andra språk, men att man kan 

fråga sig vad syftet är att jämföra förstaspråkstalare med andraspråkstalare. Alltså borde 

man inte ha samma mål för alla elever. 

6.3 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED VALD METOD 

Det var bra att använda intervju som metod eftersom jag då fick fram de enskilda 

personernas erfarenheter och åsikter. Själv fick jag ett inifrånperspektiv med en personlig 

inblick och närhet till informanterna. Detta gagnar undersökningen eftersom mitt syfte var 

att undersöka de berördas erfarenheter och upplevelser. Det var också bra att använda 

intervju för att jag fick ett stort material att analysera. Nackdelen med intervju är att det 

kan vara svårt att redovisa och analysera intervjusvaren objektivt utan att lägga in 

personliga åsikter. Att intervjua är också ett tidskrävande jobb med att söka informanter 

och boka tider. Eftersom alla intervjuerna, utom en, spelades in med bandspelare så tog det 

ganska mycket tid att först transkribera och renskriva texten. Att skolan inte var min 

partnerskola var både en fördel och nackdel. Nackdelen var att jag inte riktigt visste vilka 

personer jag kunde kontakta, men fördelen var att jag inte hann bygga upp så starka 

relationer med informanterna. Alla elever gjorde dock ett stort intryck på mig, då de ställde 

upp och svarade på en del för dem jobbiga frågor. Det fanns också en svårighet med att 

intervjua eleverna i INK eftersom de inte har vistats så länge i den svenska skola och ännu 

inte utvecklat det svenska språket helt. De var i mina ögon otroligt duktiga. 

6.4 FRAMÅTBLICKAR 

Flera av lärarna på skolan vill gå utbildningen i Svenska som andraspråk 1. Den borde vara 

obligatorisk för alla lärare, menade man. Alla som arbetar inom skola och barnomsorg ska 

ha kunskap om andraspråksinlärning och de nyanländas situation. Detta påpekar flera 
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framstående språkforskare. Alla verksamheter och organisationer kan självklart förbättra 

sina arbetssätt och metoder. Framförallt är det viktigt med samarbete och kommunikation. 

Det behövs mer forskning och kunskap om vilket sätt som är det bästa för att ta emot 

nyanlända elever och deras familjer. Det skulle även vara intressant att veta 

invandrarföräldrars inställning till den svenska skolan och den undervisning som bedrivs. 

Vad tycker de om modersmålsundervisningen? Att få svar på denna fråga gör en särskild 

undersökning befogad. 
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Frågor till elever i INK 
 
1. Hur gammal är du? 

2. Vilket land kommer du ifrån? 

3. Hur länge har du varit i Sverige? 

4. Vilket/vilka språk är ditt/dina modersmål? 

5. Hur länge har du gått i Internationell klass? 

6. Har du gått i skolan i ditt hemland? Hur länge har du gått i skolan? 

7. Hur kändes det att börja i en ny skola i ett nytt land? 

8. Berätta hur det är att lära sig svenska? 

9. Tycker du att du får tillräckligt med hjälp i skolan för att lära dig svenska? 

10. Förstår du vad din lärare säger när hon pratar svenska? 

11. Hur mycket modersmålsträning får du? 

12. Skulle du vilja att någon lärare som pratar ditt modersmål är med mer i klassrummet? 

13. Har du hälsat på i klassen som du ska börja i efter denna klass? 

14. Har du träffat läraren och dina nya klasskamrater? 

15. Hur känns det att du ska byta klass? 

16. Hur tror du att det går att förstå undervisningen i den nya klassen? 

17. Vilket språk pratar du på rasterna? 

 



Bilaga 2 
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Frågor till elever i ordinarie klass 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du bott i Sverige? 

3. Vilket är ditt modersmål? 

4. Vilket/vilka språk talar du? 

5. Vad känner du för ditt modersmål? Varför? 

6. Hur tänker du om din bakgrund och kultur? 

7. Använder sig skolan av dina erfarenheter? 

8. Hur länge gick du i INK? 

9. Var det tillräckligt lång tid? 

10. Hur kändes det att komma till INK? 

11. Hur var det att lära sig ett nytt språk, (svenska)? 

12. Hur kändes det att byta klass? 

13. Får du modersmålsundervisning nu? Om nej, varför inte? 

14. Hur är modersmålsundervisningen schemalagd? 

15. Vilken är din syn på skolan? 

16. Hur upplever du att du klarar undervisningen? 

17. Kommer du att uppnå läroplanens mål för år 5? Varför? Varför inte? 

18. Har du några förslag om vad skolan kan göra för att underlätta för elever med annat 

modersmål? 
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Frågor till lärare i INK 
 
1. Vilket språk är ditt modersmål? 

2. Vilka språk talar du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat i skolan? 

5. Hur länge har du arbetat med Internationell klass? 

6. Hur tar ni emot nyanlända elever? 

7. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en fungerande verksamhet? 

8. Finns det några hinder? 

9. Känner du stöd från din arbetsledare i ditt arbete? 

10. Hur samarbetar du med andra lärare/kolleger på förskolan? 

11. Hur ser modersmålsundervisningen ut? Hur är den schemalagd? 

12. Hur mycket undervisning får eleverna i modersmålet? 

13. Ingår modersmålslärarna i arbetslagen? 

14. Deltar modersmålslärarna i utvecklingssamtal? 

15. Vem ansvarar för information till föräldrar och elever om modersmålsundervisningen? 

16. Hur lägger du upp undervisningen i klassen? 

17. Hur används skrivandet i skolans olika ämnen? 

18. Hur används dialogen i klassrummet? 

19. Vad karaktäriserar andraspråkselevernas situation? 

20. Vad är de största svårigheterna för dessa elever? 

21. Är tiden tillräcklig i INK? Varför? Varför inte? 

22. Tror du eleverna når läroplanens mål för år 5? 

23. Hur ställer sig övriga lärare till att ta emot elever från INK?  

24. Erbjuds ni fortbildningsmöjligheter? 

25. Finns det tillräcklig kunskap om andraspråkselevers situation hos övriga lärare? 
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Frågor till lärare i ordinarie klass 

 

1. Vilket är ditt modersmål? 

2. Talar du något annat språk? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat i yrket? Hur många år har du arbetat på denna skola? 

5. Vad har du för erfarenhet av tvåspråkiga barn? 

6. Vilka erfarenheter har du av att ta emot elever från IN-klass? 

7. Känner du till kommunens mål och riktlinjer för IN-klasserna? 

8. Känner du till skolans mål och riktlinjer? 

9. Tar din arbetsledare upp dessa frågor? 

10. Hur sker samarbetet med lärare i INK? 

11. Har du någon plan för hur du tar emot elever från INK? 

12. Får de någon särskild hjälp i klassrummet? 

13. Hur planerar du undervisningen för dem? 

14. Använder du dig av performansanalys? 

15. Hur tar du tillvara på dessa elevers resurser och erfarenheter? 

16. Får eleverna modersmålsundervisning? 

17. Hur schemaläggs undervisningen i sådana fall? 

18. Finns det något samarbete med modersmålslärarna? 

19. Hur upplever du elevernas möjligheter att hänga med i undervisningen? 

20. Uppnår dessa elever läroplanens mål för år 5? 

21. Finns det något som skulle kunna förbättra dessa elevers skolsituation? 

22. Hur används dialogen i klassrummet?  

23. Förekommer ämnesintegrering? Om ja, hur ser den ut? Om nej, hur skulle den kunna 

se ut? 

24. Vad karaktäriserar andraspråkselevernas situation? 

25. Kan man märka skillnader i ämnets status? Hur märks den i så fall för svenska 2? 

26. Är tiden i INK tillräcklig? Varför? Varför inte? 
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Frågor till rektor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Har du någon speciell utbildning för arbete med språk och mångkulturell verksamhet? 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

4. Vad har du för erfarenhet av tvåspråkiga barn? 

5. Vilka förutsättningar finns i kommunen för en bra verksamhet? Finns det några 

hinder? 

6. Känner du stöd i ditt arbete från din chef? 

7. Erbjuds du fortbildning om tvåspråkighet och invandrarbarn? 

8. Vad får personalen för fortbildning i dessa frågor? 

9. Hur ser du på samarbetet på skolan vad gäller INK och tvåspråkiga elever? 

10. Hur är modersmålsundervisningen schemalagd? 

11. Hur mycket undervisning får eleverna i modersmålet? 

12. Ingår modersmålslärarna i arbetslaget? 

13. Fungerar modersmålsundervisningen optimalt, eller skulle det kunna göras bättre? 

14. Har skolan egna mål för undervisningen i INK? 

15. Hur används skrivandet i skolans olika ämnen? 

16. Hur används dialogen i klassrummet? 

17. Vad karaktäriserar andraspråkselevernas situation? 

18. Finns det tillräcklig kunskap på skolan om andraspråkselevers situation? 

19. Är tiden i INK tillräcklig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisning i 

ordinarieklasser? 

20. Hur bedömer du andraspråkselevernas chanser att nå läroplanens mål för år 5? 
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Hej! 

 

Mitt namn är Åsa Svensson. Jag läser sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 

högskola. Min uppgift är att skriva en C-uppsats. Uppsatsen ska handla om de 

Internationella klasserna och dess elever. Jag vill undersöka om eleverna får den hjälp de 

behöver för att klara undervisningen i ordinarie klass. 

För att få svar på frågorna vill jag intervjua några elever. Alla svar behandlas 

konfidentiellt. För att intervjua ert barn behöver jag er tillåtelse. 

 

 
Vid frågor kontakta mig på telefonnummer: 0733-87 81 34 

Med vänlig hälsning 

Åsa Svensson 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

_____Ja, mitt barn får delta i undersökningen! 

 

 

_____Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen! 

 

 

__________________________________________________________ 

(Förälders/föräldrars underskrift) 

 

 

__________________________________________________________ 

(Barnets namn) 


