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Sammanfattning 
_____________________________________________ 

 

Författare: Anette Flodin Tinglöv 

 

Titel: Förutsättningar för andraspråksutbildning i några grundsärskolors högstadium 

- en kvalitativ studie 

 

År: 2014    Antal sidor: 43 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vilka yttre förutsättningar elever med 

annat modersmål än svenska får för att tillgodogöra sig det svenska språket på grundsärsko-

lans högstadium. 

Det är en kvalitativ studie och det har genomförts tio halvstrukturerade intervjuer med klasslä-

rare på grundsärskolans högstadium, lärare i svenska som andraspråk och specialpedagog som 

arbetade i en studieverkstad, lärare i en förberedelseklass, modersmålslärare samt en rektor 

för en kommuns centrum för invandrare. Det sociokulturella perspektivet har använts som 

teoretisk utgångspunkt. 

Resultatet visar att inga elever på grundsärskolors högstadium som var med i denna studie 

läste ämnet svenska som andraspråk. Undersökningen visade att i de båda kommunerna er-

bjöds elever på grundsärskolans högstadium att läsa sitt modersmå om det fanns lärare att 

tillgå i modersmålet. Däremot läste inte alla elever modersmål. Studiehandledning på elevens 

modersmål hade eleverna i en kommun möjlighet att få medan man i den andra kommunen 

inte hade tillgång till studiehandledning.  

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: 

Utvecklingsstörning, grundsärskola, svenska som andraspåk, modersmål, studiehandledning,  
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1. Inledning 

Under senare år har grundsärskolan uppmärksammats i massmedia gällande elever som är 

felplacerade och inte borde gå i grundsärskolan. I flertalet fall har det visat sig att elever fått 

fel diagnos och varit felinskrivna i grundsärskolan. I andra fall har utredningarna varit brist-

fälliga och/eller diagnoser helt saknats. Frågan är om elever med annat modersmål än svenska 

har ökat eller inte ökat i grundsärskolan (Blom, 1999; Bel Habib, 2001; Janhanmahan, 2007; 

Rosenqvist, 2007). Det är särskilt svårt att veta om eleven har språksvårigheter eller utveckl-

ingsstörning när det gäller elever med annat modersmål än svenska (Gunderson & Siegel, 

2001) Det är svårt att bedöma de elever som ligger på gränsen mellan ”svag begåvning” och 

”lindrig utvecklingsstörning” och som därför befinner sig på gränsen mellan grundsärskolan 

och grundskola. Om eleven dessutom har utländsk bakgrund med både språkliga och kultu-

rella olikheter ökar naturligtvis svårigheten (Szönyi, 2010; Norrman, 2011). 

Skolinspektionen (2010) har genomfört en granskning av grundsärskolan där de undersökte 

handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan. Detta visade att hand-

läggningen inför mottagande i särskolan har brister och är rättsosäker. Vidare visar Skolin-

spektionens genomförda analys med hjälp av folkbokföringen att andelen utrikesfödda elever, 

samt elever med utrikesfödda föräldrar, är fler än motsvarande målgrupp i grundskolan. 

”Undervisningen av nyanlända lever ofta ett eget, avskilt, liv i skolan. Den finns inte med i 

skolornas kvalitetsarbete. Det finns ingen kunskapsuppföljning. Var och varannan skola har 

ingen studiehandledning på modersmålet och ingen modersmålsundervisning” enligt skolin-

spektionens granskning (2010).  

Mitt intresse för ämnet, elever med invandrarbakgrund och hur undervisningssituationen ser 

ut i grundsärskolan, väcktes när det under senare år har kommit flera elever med annat mo-

dersmål än svenska till den grundsärskola där jag arbetar. Dessutom kom jag i kontakt med 

författarna Rosenqvist och Berhanu, som skriver om elever med utländsk bakgrund, när jag 

läste kursen ”Att möta utvecklingsstörning” på Mälardalens högskola hösten 2010.   

Idag när vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle där antalet kontaktytor ökar drastiskt och 

detta ställer högre krav på elevernas kognitiva förmåga. Dessutom är samhället mer mångkul-

turellt, vilket innebär att eleverna i våra skolor talar hundratals olika språk, har olika kunskap-

er i det svenska språket och det blir en stor utmaning för dagens lärare. Eleverna har dessutom 

olika förmåga att anpassa sig till det svenska skolssystemet. Här anser forskare som Jahanma-

han (2007), Lahdenperä (2010) att lärarutbildningen inte har anpassats för att möta mångfal-
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den i Sverige. Får eleverna med annat modersmål än svenska som är inskrivna i grundsärsko-

lan den undervisning de har rätt till enligt skollagen?  

2. Bakgrund  

I bakgrunden i denna uppsats kommer först en genomgång av teoretiskt perspektiv. Därefter 

redovisas utvecklingsstörning, grundsärskolans målgrupp, lärarrollen i grundsärskolan, grund-

särskolan i förändring, antal elever i grundsärskolan för att läsaren ska få en förståelse. Däref-

ter redogörs för vad som står i styrdokumenten angående modersmålsundervisning, andra-

språksinlärning, studiehandledning och betyg. 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

2.1.1 Sociokulturella perspektivet 

Den här undersökningen har i det teoretiska perspektivet utgått från det sociokulturella per-

spektivet eftersom den svenska skolans läroplaner har en kunskapssyn som bygger på det so-

ciokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt från Lev 

Vygotskijs teorier (Säljö 2000).   

Språket är viktigt i ett barns lärande och utveckling. Barnets väg mot ett språk börjar med ett 

språkligt samspel med föräldrar där föräldrarna inleder en dialog med barnet genom att tolka 

barnets gråt, rapar, jämmer, suckar mm. Barnet får genom detta samspel tidigt tillgång till det 

vi kallar språk. Det egocentriska språket, när barnet talar högt för sig själv och som att det 

angår alla andra i närheten, såg Vygotskij som en början till det inre språket, genom att barnet 

pratar högt håller det på att träna sin förmåga att tänka. Detta utvecklingsförlopp kan också 

kallas internalisering som beskriver språket från det yttre till det inre (Partanen, 2007). 

När barnet blir äldre kan man se rolleken och imitation som exempel på när ett barn internali-

serar ett beteende eller en färdighet. Barnet imiterar det som står på tur för barnet att läras in, 

vilket enligt Vygotskij kallades den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menade också att 

barnet lär sig först med andra för att sen kunna på egen hand (Partanen, 2007). 

Centralt i språkutveckling är att det vi ska lära oss är meningsfullt. Vygotskij beskrev ”ord-

mening” som att det gäller att förstå meningen med orden för att sen kunna använda dem i rätt 

sammanhang. När språket handlar om namn på saker och ting är det okomplicerat, men när 

barnet ska lära sig abstrakta ord, ord för känslor, tankar och företeelser blir det mer komplice-

rat. Det viktigt att andraspråksinlärning sker i ett sammanhang och utgår från elevens vardag 

vilket gör att ett lärande sker när de kan samtala med varandra och med lärarna. 
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För att eleven ska internalisera språket behöver det ske i ett sammanhang där man får träna att 

använda de ord man övat in tillsamammans med andra elever och med vuxna (Partanen, 

2007). 

Alla psykologiska processer som tänkande, talande, läsande, problemlösning och lärande har 

sin grund i yttre aktiviteter, vilka är nödvändiga för att man ska utvecklas. Det är vad eleverna 

gör när de är i skolan som är avgörande för deras utveckling. I det sociokulturella perspektivet 

är det fyra kännetecken på aktiviteter som leder till utveckling och de fyra är: sociala, medie-

rade, situerade och kreativa aktiviteter (Strandberg, 2006). 

Den sociala aktiviteten handlar om våra individuella kompetenser som vi skaffat oss genom 

olika former av samspel med andra människor, mellan individen och kulturen samt samhället. 

Vårt tänkande är individuellt men påverkas av kultur och samhälle.   

Den medierade aktiviteten är vilka verktyg och tecken vi använder oss av när vi löser pro-

blem, när vi tänker och minns. Det viktigaste tecknet är språket.  

Med den situerade aktiviteten menas att inlärningen påverkas av platsen eller rummet där vi 

ska utföra vårt lärande. Det handlar helt enkelt om att platsen ska vara avsedd för ändamålet.  

Den fjärde aktiviteten för utveckling är kreativitet. Att elever får vara med och påverka sina 

lärsituationer gör att de utvecklas mer. Utveckling och lärande är inte bundna till bestämda 

tillstånd eller stadier, utan inom det sociokulturella perspektivet anser de att man lär sig i det 

närmaste belägna utvecklingssteget. Det eleven inte klarar på egen hand, men tillsammans 

med en kamrat eller lärare, som då kan mer, detta kallar man för den proximala utvecklings-

zonen (Strandberg, 2006). 

2.2 Utvecklingsstörning 

Att ha en utvecklingsstörning innebär att man fått en bestående nedsättning i begåvnings-

funktionen på grund av en försenad utveckling samtidigt som man har adaptiva svårigheter, 

det vill säga avsaknad av de färdigheter som vi människor behöver ha för att klara oss själva i 

vardagen och kunna fungera i samhället (Kylén, 1981). För att konstatera att en individ har 

utvecklingsstörning ska man ha gjort tester före 18 års ålder som visar att intelligensen är ned-

satt där IQ är 70 eller lägre (Asmervik m.fl., 2001). Det finns olika begåvningsnivåer av ut-

vecklingsstörning som kan delas in i grav-, måttlig- och lindrig utvecklingsstörning (Kylén, 

1981). De elever som är inskrivna på grundsärskolan har oftast lindring till måttlig utveckl-

ingsstörning medan de som tillhör träningsskolan har måttlig till grav utvecklingsstörning.  
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Hur individen själv uppfattar sitt begåvningshandikapp och sin omvärld beror på vilka krav 

miljön ställer på abstrakt tänkande på den enskilde individen vilket kan bli avgörande för hur 

bra en person klarar sig i skolan och i arbetslivet. Sonnander m. fl, (1993) menar att personer 

med samma begåvningsnivå som diagnostiseras eller inte får olika chanser i livet. De som inte 

diagnostiserats och därmed inte fått en stämpel av att vara i behov av särskilt stöd klarar sig 

bättre i skolan och senare i arbetslivet än de individer som har diagnostiserats och fått en 

stämpel av vara i behov av särskilt stöd. 

Ett annat sätt att se på utvecklingsstörning ger Greenspan (2011) som menar att det handlar 

om överlevnad i det moderna samhället där man kan lita på sitt sunda förnuft och därmed 

undvika riskfyllda situationer. Det som avgör i vilken grad en människa kan anses vara ut-

vecklingsstörd är tänkande/abstraktion i förhållande till miljö/omgivning, personlighet, sin-

nesstämning och erfarenhet. Om man ser på utvecklingsstörning utifrån Greenspans perspek-

tiv, kan man fråga sig om elever med annat modersmål än svenska och som har annan kultu-

rell bakgrund uppfattas som utvecklingsstörda i vårt samhälle, på grund av att de saknar full 

förståelse för det svenska samhället? Berhanu, (2007) ger ett exempel från dagens USA och 

skriver att man fortfarande skämtar om ”dumma” polska och irländska immigrantarbetare. 

Berhanu, (2007) menar att dessa skämt bottnar i att dessa arbetare saknar vissa kulturella kun-

skaper som gör att de anses ha en lägre intelligens och därmed har svårare att flyta in i det 

amerikanska samhället. 

2.3 Grundsärskolans målgrupp 

De elever som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklings-

störning har rätt att gå i grundsärskolan. Även barn som har fått betydande och bestående be-

gåvningsmässiga funktionshinder på grund av en hjärnskada, föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom, jämställs med barn med utvecklingsstörning.   

I och med Lgr 11 (skolverket, 2011) bytte särskolan namn till grundsärskolan och har två in-

riktningar, grundsärskola och träningsskola. De elever som inte klarar grundsärskolans kun-

skapskrav kan läsa efter träningsskolans ämnesområden. Det är vårdnadshavarna som beslutar 

om barnet ska skrivas in i grundsärskolan och därmed läsa efter grundsärskolans läroplan 

(Skollagen 2010). Sedan den 1 juli 2011 får elever placeras i grundsärskolan utan vårdnads-

havares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa (Skolinspekt-

ionen uppföljningsrapport 2013-03-27 Dnr 40 -2011:348).  
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Om vårdnadshavare eller lärare upplever att en elev inte hänger med i skolan eller inte klarar 

grundskolans kunskapsmål anmäler man detta till rektor som bedömer hur man går vidare 

med ärendet. Frågan om eleven ska gå i grundsärskolan kan väckas. Det görs då en psykolo-

gisk, medicinsk, social och en pedagogisk utredning.  

Det är svårt att utreda om elever med utländsk bakgrund har en utvecklingsstörning i de fall 

de saknar påtagliga skador, syndrom eller sjukdomar (Norrman, 2011). De utländska eleverna 

har en annan kulturell bakgrund än de svenska eleverna som man måste ta hänsyn till. Dessu-

tom måste man ta hänsyn till elevens språkliga utveckling. Det är viktigt att eleverna har fått 

rätt pedagogiskt stöd i grundskolan innan man diskuterar om eleven ska tillhöra grundsärsko-

lan (Norrman, 2009). 

2.4 Lärarrollen i grundsärskolan 

2011 infördes krav på lärarlegitimation och nya behörighetsregler för lärare (SFS 2011:326). 

För att undervisa i grundsärskola eller träningsskola krävs först en grundläggande lärarexa-

men dels behöver man en speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning för 

att räknas som behöriga och få undervisa inom grundsärskolan och erhålla lärarlegitimation, 

Östlund (2012). De nya bestämmelserna ska gälla från 2015. 

 De nya behörighetskraven har medfört att ca 80 % av lärarna inom grundsärskolan och trä-

ningsskolan inte har den utbildnings som krävs för att motsvara de nya behörighetskraven, 

(Östlund 2012). Det medför att många lärare som arbetar i grundsärskolan får sätta sig i skol-

bänken de närmaste åren. 

Forskning av Blom (2003) och Östlund & Rosenqvist (2008) och Skolinspektionens gransk-

ning (2010) har visat att det inom grundsärskolan finns behov av lärare som har kompetens att 

tänka utanför boxen och på det sättet få in andra perspektiv på lärande och delaktighet. 

2.5 Grundsärskola i förändring 

Grundsärskolan är en verksamhet som har förändrats mycket och det ställs idag andra krav på 

att lärarna har andra kompetenser än tidigare. Grundsärskolan har tidigare varit organiserad 

under landstingen och var då omsorgsinriktad men blev 1996 under kommunens ansvar och är 

nu mer kunskapsinriktad. Lgr 11 har tydliga krav på vad eleven ska kunna för att få de olika 

betygen E-A. 
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Grundsärskolan har fått kritik för att vara för omsorgsinriktad. Skolinspektionens rapport från 

2010 bygger på en granskning av klassrumsobservationer av undervisning i ämnet svenska. 

Studien som genomfördes i 28 skolor i 21 kommuner visar samma mönster: 

”Det finns en risk att undervisningen blir omsorgsinriktad  

och erbjuder en begränsad språklig lärmiljö som saknar  

kunskapsutvecklande utmaningar. Att få möjlighet att utveckla  

och därmed kvalificera sina förmågor, till exempel läsa, skriva  

och samtala är en demokratisk rättighet för alla elever i skolan.  

Särskolans elever måste ha både möjlighet att känna trygghet  

och få kunskapsutvecklande stimulans för att få en god social  

och kunskapsmässig utveckling ska kunna ske” (sid 6). 

2.6 Antal elever i grundsärskolan 

Antalet elever i grundsärskolan ökade under 1990-talet fram till läsåret 2003/2004 för att där-

efter sjunka. Idag går cirka 9600 elever i grundsärskolan som omfattar både träningsskola och 

grundsärskola, vilket är 1,1 procent av det totala antalet elever. I grundsärskolan går ca 6000 

elever enligt Skolverket (2013).  

2.7 Styrdokument 

I det internationella styrdokumentet Salamancadeklarationen finns tydliga riktlinjer för att 

elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt att få inlärningsstöd inom den ordinarie undervis-

ningen och kursplanen (Svenska Unescorådet; 2006). I den svenska skollagen står det att ele-

ver med utvecklingsstörning har rätt till anpassad utbildning i grundsärskolan så att eleverna 

utvecklas och blir förberedda för fortsatt utbildning. Det står också i skollagen att utbildning-

en ska vara likvärdig inom varje skolform var den än anordnas i Sverige (Skolverket, 2010).                                          

2.7.1 Svenska som andraspråk 

Det är viktigt att alla elever får samma möjligheter till en bra skolgång oavsett vilken skol-

form de går i. I Lgr 11 (Skolverket 2011) står det följande om likvärdig bedömning  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar  

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och  

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund,  

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11 sid 8)  
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I grundsärskolans läroplan beskrivs andraspråksundervisningens syfte som att undervisningen 

i ämnet svenska som andraspråk ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det 

svenska språket.  

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla 

 sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika  

sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även  

bidra till att eleverna utvecklat tal, skrift och andra  

kommunikationsformer. Undervisningen ska bidra till att  

eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse att läsa och  

skriva på svenska. Undervisningen ska också ge eleverna många  

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, 

 utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.  

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla och  

fördjupa sin ord- och begreppsförståelse” (Lgr 11sid 122). 

2.7.2 Modersmålsundervisning 

I Skollagen (2010:800) står det att modersmålsundervisning ska erbjudas elever om deras 

vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och om förstaspråket är det eleven pratar 

i hemmet eller om elever har grundläggande kunskaper i språket. Denna möjlighet ska också 

erbjudas elever som går i grundsärskolan. 

2.7.3 Studiehandledning  

Enligt Skolförordningen har elever i grundskolan och grundsärskolan rätt att få studiehand-

ledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Studiehandledning innebär att eleven un-

dervisas i skolämnen som till exempel matematik, naturorienterade och samhällsorienterade 

ämnen av lärare som talar elevens modersmål. 

2.7.4 Betyg 

I och med Lgr 11 så har grundsärskolan egna kunskapskrav för varje ämne. Betyg ges i fem-

gradig skala från E-A. Betyg ges från årskurs 6. Kunskapskrav att uppnå i slutet av årskurs 6 

och i slutet av årskurs 9 finns angivna för betyg E, C och A. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Svenska som andraspråk 

Elever som har annat modersmål än svenska kan läsa efter kursplanen i svenska som andra 

språk istället för svenska. Enligt Bergman & Abrahamsson (2004) är undervisningen i 

svenska som andraspråk en undervisning för de elever som ännu inte nått upp till den första 

nivån i svenska språket. Det är rektorn i samråd med lärarna på skolan som avgör om eleven 

ska läsa svenska som andraspråk. På många skolor görs tester för att avgöra om eleven ska 

läsa svenska som andraspråk eller svenska (Skolverket Rapport 321 2008).  

3.2 Modersmålsundervisning 

1977 genomfördes hemspråksreformen i Sverige vilket omfattade alla elever. Tidigare hade 

endast elever med finskspråkig bakgrund rätt till hemspråksundervisning. I och med Lgr 80 

blev hemspråk ett eget ämne och under 1980-talet ökade modersmålsundervisningen i omfatt-

ning. När Lpo 94 infördes reglerades modersmålsundervisningen för grundsärskolan för första 

gången. 1997 ändrades ämnet hemspråk till modersmålsundervisning. 

Modersmålsundervisningen organiseras på många olika sätt inom grundsärskolan. Till exem-

pel kan en elev få modersmålsundervisning som enskild undervisning, i grupp med elever från 

grundskolan eller i grupp med elever enbart från grundsärskolan (Östlund 2008). Lahdenperä 

(2007) menar att många kommuner motarbetar elevers rätt till modersmålsundervisning ge-

nom att ordna undervisningen av modersmål i separata skollokaler och utanför elevernas 

schema. Eftersom modersmålsundervisningen är frivillig och inte anses som ett ordinarie sko-

lämne så försvårar det för eleverna för att delta i modersmålet om undervisningen sker på 

andra skolor och efter ordinarie schemalagd tid. 

Enligt Östlunds studie (2008) framkom det att 68 % av kommunerna ansåg att modersmålslä-

rarna saknade erforderlig kompetens att undervisa grundsärskolans elever. Idag är det många 

elever med annat modersmål än svenska som går i grundsärskolan. Det ställer krav på att 

dessa elever får samma rättigheter som andra grundskoleelever genom att ha tillgång till mo-

dersmålsundervisning och språkstöd. Enligt tidigare kartläggning (Rosenqvist et al 2007) fick 

44.5 % av eleverna sällan eller aldrig någon modersmålsundervisning. Av grundsärskolans 

elever deltar 8% i modersmålsundervisning och 5% av dem deltar i svenska som andra språk 

(Skolverket 2013). 
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3.3 Studiehandledning 

Studiehandledning innebär att elever får stöd i ämnesundervisning på sitt modersmål. Senare 

forskning visar att om elever får studiehandledning t ex matematikundervisning på sitt mo-

dersmål så utvecklas andraspråket på ett positivt sätt. Det är genom vårt språk, modersmålet, 

som vi skapar oss en identitet därför är det viktigt att elever med annat modersmål än svenska 

får undervisning i och på modersmålet (Lahdenperä 2007). 

I Östlunds (2008) studie framkom det att trots att grundsärskolans elever har rätt till studie-

handledning är det få kommuner som ger eleverna den möjligheten. 64 % av kommunerna 

svarade att man inte gav någon studiehandledning alls men deras svar i enkäten visade att de 

var medvetna om att elever är berättigade till studiehandledning fastän de inte får ta del av 

den. 

3.4 Samhälle och skola i förändring 

Det svenska samhället har förändrats under de senaste trettio åren från att ha varit en mono-

kultur där befolkningen varit homogen till ett samhälle som är mångkulturellt och internation-

ellt. När samhället har förändrats innebär det också förändringar för skolan och också för lä-

rarrollen. Tidigare då skolan var homogen och de flesta lärare och elever hade samma språk 

och kulturbakgrund kunde lärarna utgå från att alla hade en gemensam förförståelse och 

undervisningen utgick från ” det normala”. Skolan och hemmen hade liknande värdegrund 

även om det var variationer på sociala klasser och ekonomiska förhållanden (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010).  

Idag när vi har ett mångkulturellt samhälle ställs det andra krav på skolan och lärarna. I da-

gens skola är det många lärare som undervisar som fått sin utbildning innan invandringen 

kom och därför inte fått tagit del av aktuell forskning inom mångfaldens skola i sin lärarut-

bildning. Om förståelsen för arbetet i vardagen med elever med utländsk bakgrund saknas kan 

det innebära att lärarna skapar mer problem än lösningar (Lahdenperä & Lorenz, 2010). För-

fattarna förespråkar en interkulturell pedagogik där man har kunskap om hur olika faktorer 

inom kulturer inverkar på en elevs utveckling och lärande. För interkulturell undervisning 

behöver lärarna öka sin medvetenhet och förståelse för mångfald, sina intentioner, åtgärder 

och handlingar men det handlar också om lärarens attityder, kvaliteter, färdigheter och kom-

petenser. 
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3.5 Elever med invandrarbakgrund i grundsärskolan 

Flera författare menar att det tycks finnas en viss överinskrivning av elever med annat mo-

dersmål än svenska i grundsärskolan (Bel Habib, 2001; Berhanu, 2008; Jahanmahan, 2007; 

Rosenqvist, 2007; SOU, 2003). Författarna Bel Habib (2001), Jahanmahan (2007) och Ro-

senqvist (2007) menar att elever med invandrarbakgrund inte skrivs in i grundsärskolan på 

samma grunder som svenska elever. Utredningar och bedömningar kan vara otydliga, diffusa 

och inte heltäckande. Bel Habib (2001) menar att elever med invandrarbakgrund kategoriseras 

på ett sätt som inte svenska elever gör. Om eleven har flyktingbakgrund görs oftast bara en 

utredning innan placering i grundsärskolan medan det på en svensk elev oftast görs två utred-

ningar innan placering i grundsärskolan. 

Ett genomsnitt i Sverige visar att var femte elev har utländsk bakgrund i grundskolan, i grund-

särskolan har var fjärde elev utländsk bakgrund (Skolinspektionen, 2010). Det finns dock 

stora skillnader i landet. I några kommuner går inga elever med utländsk bakgrund i grund-

särskolan. I vissa storstadsregioner förekommer alltså en överrepresentation av elever med 

utländsk bakgrund i grundsärskolan där är också en stor del av befolkningen invandrare, (Bel 

Habib, 2001; Rosenqvist, 2009). I 30 kommuner har var tredje elev i grundsärskolan utländsk 

bakgrund. Det finns till och med exempel på kommuner där 95 % av eleverna i grundsärsko-

lan har utländsk bakgrund (Skolinspektionen, 2010).  

Bel Habib (2001), Jahanmahan (2007) och Rosenqvist (2007) är inte säkra på att elever med 

invandrarbakgrund är rätt placerade i grundsärskolan. Rosenqvist (2007) skriver i sin studie 

att 

” En stor majoritet av kommunerna, 82,6 % anser  

att det finns vissa eller stora komplikationer i samband  

med mottagandet i särskolan av elever med utländsk  

bakgrund” (sid 20).  

Anledningen till svårigheterna kan vara att testerna inte är språk- och kulturanpassade vilket 

gör att det är svårt att bedöma elevernas förmåga. Man tar heller ingen hänsyn till hur elever-

nas tidigare skolgång har varit. Eleverna bör följas upp kontinuerligt och det bör göras nya 

tester i takt med att eleverna förbättrar sig i det svenska språket.    
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3.6 Svårigheter att mäta begåvning 

Flera forskare påvisar att det är svårt att bedöma om en elev är ”svagt begåvad” eller ”lindrigt 

utvecklingsstörd” (Fernell, 2010; Korpskog, 2010; Norrman, 2011; Szönyi, 2010). Svårighet-

en ökar om eleven har utländsk bakgrund beroende på olikheter när det gäller kultur och 

språk. 

Två exempel på tester som används idag är ITPA (Illinois Test of Psycholingual Abilities) 

och Wisc-testet (Wechsler intelligence Scale for Children) och båda testerna är baserade på 

kunskaper i det svenska språket, vilket försvårar för elever med annat modersmål än svenska. 

Miezis (2007) beskriver att om man uteslöt de delar i ITPA-testet som förutsatte svenska som 

modersmål så hamnade eleverna inom normalfördelningskurvan, och inte som tidigare, att 

eleven hamnar på den vänstra delen av normalfördelningskurvan. Jahanmahan (2007), Ro-

senqvist (2007) menar att de testinstrument som finns inte är tillförlitliga och inte kan kom-

pensera och fånga in kulturella och språkliga skillnader på ett godtagbart sätt. Rosenqvist 

(2007) menar att det finns ett behov av att utveckla de tester som redan används och att ut-

veckla sätt för utredningar där man tar större hänsyn till elevers olikhet när det gäller kultur 

och språk. Rosenqvist (2007) ser svårigheter att hitta rätt testinstrument. Janhanmahan (2007); 

Rosenqvist (2007) ser också svårigheter att finna specialpedagoger, läkare och psykologer 

som har tillräckligt med interkulturell kunskap.  

3.7 Andraspråksinlärning 

Den moderna forskningen menar  

”att tillägnandet av ett andraspråk är ett ytterst komplext  

och mångfasetterat fenomen” (Abrahamsson 2011 sid 11).  

Andraspråksinlärning som vetenskapligt forskningsområde tog sin början i slutet av 1960-

talet. Förstaspråket eller modersmålet är det språk man tillägnar sig först och andraspråket är 

det språk man tillägnar sig efter det första språkets inlärande (Abrahamsson 2011). Ett andra-

språk är språket som man lär in i den miljö där man vistas och använder som kommunikat-

ionsspråk. 

Att lära sig ett andra språk är en process som är enormt tidskrävande. Det tar två till tre år att 

lära sig ett vardagsrelaterat språk medan det tar fem till åtta år att lära sig det språk som an-

vänds i skolans olika ämnen. Språket i skolan är ofta abstrakt och används för att argumen-

tera, jämföra, reflektera, formulera hypoteser, utvärdera och dra slutsatser (Gibbons 2010). 

Barn yngre än sju år när de ska börja lära in ett andraspråk tenderar att automatiskt utveckla 
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en språkbegåvning som kan jämföras med en infödd, under förutsättning att det är normala 

inlärningsförhållanden och att de dagligen hör det nya språket. En vuxen som lär in ett andra-

språk behöver ett etablerat modersmål, stor exponering av det nya språket, mycket motivation 

men även en medfödd begåvning för att lära sig nya språk för att uppnå en infödds nivå i and-

raspråket (Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). 

Att pedagogerna har ett stort ansvar för att eleverna tillgodoser sig svenska som andraspråk 

råder det inget tvivel om. Många forskare anser att alla lärare behöver kunskap om språk, 

språkutveckling och interkulturell förståelse för att på bästa sätt vara delaktiga när elever ut-

vecklar sina kunskaper (Holmegaard, 1999; Lahdenperä, 2010; Myndigheten för skolutveckl-

ing, 2005). Det är bra om man känner till hur elevens modersmål är uppbyggt och om det 

finns läsfärdigheter som kan föras över från modersmålet till det svenska språket, till exempel 

när man ska välja lässtrategi (Boysen, 2006 i Barn utvecklar sitt språk). Barn som fått ut-

veckla sitt förstaspråk och använt sig av språket i tankemässigt krävande situationer har en 

vilja att kunna uttrycka detta även på sitt andraspråk (Abrahamsson & Bergman, 2005; Col-

lier, 1987).  

Den svenska satsmelodin tar lång tid att lära in för elever med annat modersmål än svenska 

särskilt om elevernas modersmåls uttalsregler skiljer sig från de svenska uttalsreglerna. Därför 

är det viktigt att lärarna korrigerar felen men också följer upp för att se att eleven har förstått 

(Lindberg, 2005). Enligt Lightbown & Spada (1999) gör elever med samma språkbakgrund 

samma språkfel och felen återkommer omedvetet för att eleverna inte är medvetna om att de 

har gjort fel. Om läraren går in medvetet och förklarar skillnaden mellan hur modersmålet och 

andraspråket är uppbyggt kan eleven bli mer språkmedveten. Allen (2006) menar att vi inte 

ska se språket som något vi ska lära för att få delta i gemenskapen utan vi utvecklar språket 

genom att få delta i gemenskapen och undervisningen. 

Gibbons (2010) menar att andraspråksinlärning inte kan ses som ett enskilt ämne och vara 

skilt från annan undervisning utan språkinlärning, kunskapsutveckling och begreppsutveckl-

ing bör gå hand i hand. Därför bör uppgifterna som eleven ska arbeta med vara så utformade 

att man utvecklar både kunskap, begrepp och språk samtidigt.  

Thomas & Collier (1997a, 2002b, 2004c) har gjort omfattande, långsiktiga och vetenskapliga 

studier i USA där man jämfört undervisningsprogram som i olika grad inbegripit undervisning 

i och på modersmålet. Jämförelserna visar att om man satsar på modersmålet så får det en 

positiv och avgörande betydelse för elever med två språk. Det som visar sig ge bäst resultat är 
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ämnesintegrerad modersmålsundervisning där eleverna undervisas på båda språken lika 

mycket tid. Det förekommer ingen översättning och man upprepar inte lektionerna på det 

andra språket utan undervisningen följer läroplanen. Uppgifterna ska ges efter elevernas mog-

nadsgrad och man ska ta hänsyn till elevernas tidigare kunskap. Undervisningen ska ges i en 

sociokulturell, stödjande miljö där samarbete uppmuntras. Thomas & Collier (1997, 2002) 

studie visar att elever som upplever att de värdesätts och som visas respekt når bättre resultat. 

Thomas & Collier (1997) menar också att det är den sammanlagda tiden av modersmålsun-

dervisning eleven får som är det som påverkar elevernas andraspråksutveckling mest. Att vara 

i en klass och ha kommunikation med klasskamraterna är också en faktor som påverkar and-

raspråksutvecklingen positivt. 

Om eleverna inte har ett utvecklat modersmål när de kommer till Sverige försvåras processen 

att lära in det nya språket (Lightbown & Spada, 1999). Lightbown & Spada (1999) menar att 

den som lär sig ett nytt språk lär sig ord och uttal bäst om det sker i en miljö där det nya språ-

ket talas naturligt. Författarna menar också att det finns några faktorer som styr inlärning av 

ett andraspråk oavsett vilka undervisningsmetoder som används. De faktorer som kan inverka 

positivt på andraspråksinlärning är inlärarens ålder, motivation, självförtroende och genetiska 

förutsättningar. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka yttre förutsättningar elever med 

annat modersmål än svenska får för att tillgodogöra sig det svenska språket på grundsärsko-

lans högstadium. 

 Hur ser undervisningen ut i svenska som andraspråk, modersmål och studiehandled-

ning för elever med annat modersmål än svenska, på grundsärskolans högstadium? 

 Vilka lärarresurser finns det för elever med annat modersmål än svenska på grund-

särskolans högstadium? 

 Hur ser planeringen och genomförande av undervisningen ut för elever med annat 

modersmål än svenska på grundsärskolans högstadium? 

 Är eleverna rätt placerade i grundsärskolan? 



19 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

För att få veta hur lärare på grundsärskolans högstadium arbetar med elever med annat mo-

dersmål än svenska har jag använt en kvalitativ metodansats. Som uppsatsskrivare är det vik-

tigt att ta ställning till vilket fenomen som ska studeras och utifrån det välja metodanalys (Fe-

jes & Thornberg, 2012). En kvalitativ metodansats är lämplig att använda när man vill få fram 

respondenternas uppfattningar om en viss företeelse. Att använda sig av intervjuer kan vara 

ett sätt att få fram de kvalitativa data som behövs för att skapa förståelse av den studie man 

genomför (Merriam, 2006) och se verkligheten ur den intervjuades synvinkel (Fejes & Thorn-

berg, 2012, Merriam, 2006). Jag har använt mig av halvstrukturerad intervjuform som varken 

är strängt strukturerad eller ostrukturerad. Jag gjorde en intervjuguide som jag hade som un-

derlag vid intervjuerna. 

För att bli en bra intervjuare måste man själv göra intervjuer och samtidigt ta del av forskning 

menar Kvale & Brinkmann (2009). Författarna framhåller också att man kan se intervjun som 

ett samtal mellan personer där man har ett gemensamt intresse.  

5.2 Urval 

Ett kriterium som var viktigt i valet av respondenter var att de arbetar med eller har arbetat de 

senaste åren med grundsärskoleelever med utländsk bakgrund. Tio grundsärskolor som ligger 

i två län i Mellansverige blev kontaktade genom att mejl skickades till rektorerna där det 

framkom vad undersökningen skulle handla om och de etiska aspekterna redovisades. I mejlet 

framkom det också att jag skulle kontakta dem via telefon veckan därpå. Vid telefonsamtalet 

konstaterades det om grundsärskolorna uppfyllde kriterierna och om rektorn gav sitt godkän-

nande till att delta i denna studie. Rektorn valde ut lämpliga respondenter som därefter kon-

taktades via telefonsamtal. Då flera grundsärskolor inte har elever med utländsk bakgrund föll 

dessa skolor bort redan från början.  

Fem klasslärare som arbetar på grundsärskolans högstadium kontaktades och datum bestäm-

des. En specialpedagog och en svenska som andraspråkslärare kontaktades som arbetar på 

grundskolans högstadium och undervisar utvecklingsstörda elever som är eller som har varit 

individintegrerade i grundskolan. Vidare kontaktades och bestämdes tid med en modersmåls-

lärare som arbetar med elever i grundsärskolan samt en lärare som arbetar i en förberedel-

seklass där det har gått flera elever som blivit inskrivna i grundsärskolan. Även en rektor som 

ansvarar för frågor rörande nyanlända barn och ungdomar mellan 1 – 18 år kontaktades och 
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bestämdes tid för intervju. Nyss nämnda rektor har även ett övergripande ansvarar för skol-

frågor rörande elever i behov av olika språkstöd i sin kommun. 

Alla tio respondenter som blev tillfrågade var positiva och accepterade att vara med i studien  

På alla fyra skolorna där intervjuerna genomfördes är grundsärskolan lokalintegrerad i grund-

skolan. 

5.3 Genomförande 

Intervjustudien genomfördes i två olika kommuner (kommun A och kommun B).  I kommun 

A återfinns Vinterskolan och Vårskolan. I kommun B hittar vi Sommarskolan och Höstsko-

lan. 

Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide med flera intresseområden som innehöll un-

derfrågor (bilaga1). En pilotintervju genomfördes för att se om frågorna gav svar på det som 

önskades. Den lärare som intervjuades arbetar på en grundsärskolas högstadium och är utbil-

dad i svenska som andraspråk och specialpedagogik. Pilotintervjun varade i 50 minuter och 

resulterade i att en fråga togs bort för den liknade en annan fråga samt att två frågor ändrades 

så de skulle bli mer öppna. De svar som pilotintervjun gav har inte använts i denna studie.  

Till de respondenter som har andra arbetsuppgifter än klasslärare la jag till specialanpassade 

frågor. Studiens intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser vilket Stukát (2005) 

menar är viktigt för respondenterna att få en trygg miljö. Alla intervjuer spelades in på mobil-

telefon, efter samtycke, vilket Fejes & Thornberg (2009) menar är tvunget för att analysar-

betet ska kunna utföras på ett trovärdigt sätt. Jag hade med mig block så jag kunde skriva ner 

frågor som dök upp under intervjun för att be respondenterna att utveckla vissa frågor, detta 

kallar Kvale & Brinkman (2009) att ställa sonderande frågor. Respondenterna blev informe-

rade om att intervjuerna kommer att användas i ett examensarbete. Respondenterna blev också 

informerade om att de kunde avstå att svara på frågor och att de kunde avbryta intervjun om 

de så önskade utan konsekvenser. 

 På två skolor gjordes intervjuerna med två lärare samtidigt. Intervjuerna med klasslärarna var 

tänkta att göras enskilt men då det uppstod tidsbrist och akuta saker så valdes att genomföra 

intervjuerna med två lärare tillsammans, vilket de samtyckte till. Däremot så transkriberades 

varje intervju för sig. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 1 timme och 30 minuter. 

Intervjuerna gjordes i rum där vi fick sitta ostört. Vid en intervju ringde telefonen och en av 



21 

de som intervjuades var tvungen att svara och då stoppades inspelningen och återupptogs när 

telefonsamtalet avslutades. 

De olika intervjuguiderna gav stöd under intervjun vilket också gjorde att frågorna kunde kas-

tas om beroende på vilka svar respondenterna gett. Som avslutande fråga fick respondenterna 

en fråga om de hade något att tillägga för det kan vara så man kommer på något eller kommer 

fram till ny insikt som man vill delge (Kvale, 1997).  

5.4 Databearbetning 

Fejes & Thornberg, (2009); Kvale, (1997) beskriver analys som en process där forskaren 

sammanställer och fördjupar sig i det insamlade materialet för att få fram ett resultat.  Den 

viktigaste uppgiften i en kvalitativ analys blir att skilja ut det som betyder mest för resultatet. 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) blir varje kvalitativ studie unik.  

I denna uppsats lyssnades samtliga intervjuer igenom flera gånger och transkriberades i sin 

helhet så ordagrant som möjligt, medan de aktuella intervjuerna fortfarande kändes aktuella. 

Genom att läsa igenom transkriberingarna flera gånger ökar sannolikheten att förståelsen för 

respondenternas svar tolkas korrekt (Stukat, 2005). Tv intervjuer gjordes med två lärare sam-

tidigt men vid transkriberingen skrev jag varje lärares svar var för sig. 

Jag läste igenom intervjuerna flera gånger för att hitta likheter och skillnader dels i frågeställ-

ningarna men också mellan kommunerna. Jag klippte ut svaren och sorterade dem under de 

rubriker som återfinns i resultatdelen. 

5.5 Etiska överväganden 

Hur personer som medverkar i forskning får behandlas finns det riktlinjer att följa enligt Ve-

tenskapsrådet (2011). Här beskrivs hur författaren till denna uppsats gjort för att uppfylla 

dessa krav.  

5.5.1 Informationskravet 

Vid samtliga kontakter redogjordes syftet med studien och hur materialet kommer att behand-

las och förvaras. Här bedyras att det endast är författaren till studien som har tillgång till 

materialet.  

5.5.2 Samtyckeskravet 

I denna undersökning upplystes respondenterna om att deras deltagande var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta intervjun utan konsekvenser. Alla respondenter samtyckte till 

att vara med i studien. 
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5.5.3 Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att skydda de personer som deltar i studien. Respondenterna upplystes om att all 

data kommer att behandlats på ett konfidentiellt sätt och att inspelningarna kommer att förva-

ras på en säker plats. De data som framkommer ur dessa intervjuer kommer endast att använ-

das till denna uppsats och kommer senare att förstöras. Det är alltid extra känsligt när man 

skriver om grundsärskolan då de är relativt få skolor och personal så därför nämns inte stad, 

skola, kön eller ålder på respondenterna och inte heller hur stora kommunerna är där intervju-

erna genomförts.  

5.5.4 Nyttjandefrihet 

Allt material från intervjuerna kommer endast att användas i denna studie. 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Efter pilotintervjun formulerades några av frågorna om. Detta kan bidra till tillförlitligheten i 

svaren från de intervjuade. Att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser kan 

också anses öka tillförlitligheten. 

Intervjufrågorna valdes att inte skickas i förväg till respondenterna för att spontana svar kan 

öka studiens tillförlitlighet. Om frågorna skickas ut i förväg kan det medföra att respondente-

ran svarar det som de tror att forskaren vill ha. 

Intervjuerna spelades in på mobil var av god kvalitet och jag kunde lyssna på dem vid flera 

tillfällen vilket också gör studien tillförlitlig. 

6. Resultat 

Resultaten kommer att redovisas först med en presentation av kommun, skolor och respon-

denter. Studien är genomförd i två kommuner och kallas ”kommun A” och ”kommun B” me-

dan skolorna har fått namn efter de fyra årstiderna. Under varje skola kommer följande under-

rubriker att behandlas som svarar på frågeställningarna. 

1. Svenska som andraspråk 

2. Modersmål 

3. Studiehandledning 

4. Planering och genomförande av undervisning  

5. De bästa förutsättningarna 

6. Rätt placering 
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Modersmålslärarens svar kommer att redovisas under underrubrikerna 2-5. Vid redovisningen 

av intervjun med den utvalda skolledaren redovisas först hur verksamheten fungerar. Av na-

turliga orsaker kan den utvalde skolledarens svar bara skrivas in under tre underunderrubriker 

då denne inte har detaljinsyn i lärarnas arbete. 

6.1 Presentation av kommun A och dess skolor och lärare 

6.1.1 Kommun A 

Kommun A ligger i Mellansverige. I kommun A ligger Vinterskolan och Vårskolan. 

6.1.1.1 Vinterskolan 

På Vinterskolan ligger grundsärskolan lokalintegrerad i grundskolan som har årskurserna 6-9. 

Lärare 1 undervisar som klasslärare på en grundsärskolas högstadium. Läraren är fritidspeda-

gog med speciallärarutbildning för utvecklingsstörning. 

Lärare 2 undervisar som klasslärare på en grundsärskolas högstadium. Läraren är utbildad 

grundskollärare årskurs 4-9 med ämnena svenska och specialpedagogik. 

1. Svenska som andraspråk 

På Vinterskolan finns det ingen lärare som är utbildad i svenska som andraspråk och ingen 

elev läser det ämnet och får heller inte betyg i ämnet. 

2. Modersmål 

På Vinterskolan finns det tre elever med annat modersmål än svenska. Två elever har bott i 

Sverige under många år medan en elev nyligen har kommit till skolan från ”Centrum för in-

vandrare”. Tre elever läser modersmål. Modersmålet ligger under skoltid och lektionen är en 

timme. Vissa modermålslektioner är förlagda på andra skolor. 

3. Studiehandledning 

Ingen elev har just nu studiehandledning men en elev har ansökt till rektorn om att få tillgång 

till studiehandledning. 

4. Planering och genomförande av undervisningen 

På Vinterskolan undervisas grundskoleeleverna av lärarna från grundskolan i NO-ämnena, 

hemkunskap, idrott, musik, slöjd och bild. Lärarna berättade att det är viktigt med tydlighet 

för att alla elever ska förstå. För att ge eleverna de bästa möjligheterna är det viktigt att ge 
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både muntliga och skriftliga instruktioner. Alla elever på Vinterskolan har egna datorer vilket 

underlättar i skolarbetet. Alla elever kan använda datorn till skrivarbete, hämta information 

och träna olika dataprogram. Båda lärarna berättar att de anpassar materialet så att det passar 

för alla elever. Lärarna använder sig av olika läsmetoder för olika elever beroende på vad de 

behöver träna på. Lärare 2 berättar  

”vi använder oss av bildstöd för att göra undervisningen  

mer begriplig för eleverna”.  

Lärarna i grundsärskolans högstadieklasser samarbetar i ämnet engelska där de har nivågrup-

pering. Då en av lärarna är ny på skolan har de inte hunnit med ett större samarbete.  

5. De bästa förutsättningarna 

När det gäller hur lärarna vill att det ska vara i skolan så önskas mer tid för eleverna och öns-

kan om mindre klasser. De önskar också mer kunskap för att kunna hjälpa de elever som har 

annat modersmål än svenska.   

 Lärare 1 ” Jag önskar mer tid för en till en undervisning,  

vilket jag upplever att eleverna som kommer från ”Centrum  

för invandrare” är vana vid.” 

 Lärare 2 ”Vi skulle behöva svenska som andraspråkslärare  

då vi har flera elever med utländsk bakgrund och eleverna  

behöver hjälp att lära sig svenska språket.”  

 Lärare 1 ”Vi skulle behöva mer tid till varje enskild elev”. 

6. Rätt placering 

De elever som går på grundsärskolan just nu är rätt placerade ansåg lärarna.  

 Lärare 1 ”under en 10-årperiod har vi haft 5 elever som  

blivit utskrivna från grundsärskolan” Jag tycker det är  

viktigt att man utreder noga. Om eleven går på grundsärskolan  

så tror man att de ska gå här. Vi har elever som går här  

men läser efter träningsskolans läroplan” (Lärare 1) 

6.1.1.2 Vårskolan 

På Vårskolan finns grundsärskolan lokalintegrerad i grundskolan som har årskurserna 6-9. 
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Lärare 3 undervisar som klasslärare på Vårskolans grundsärskolas högstadium. Läraren är 

utbildad fritidspedagog och har läst till specialpedagog. Läser nu inom VAL-projektet för att 

få lärarbehörighet upp till år 6. 

Lärare 4 är specialpedagog och undervisar i en studieverkstad på Vårskolan. Läraren är från 

början utbildad förskollärare därefter lärarutbildad och har också en specialpedagogutbild-

ning. Dessutom har läraren utbildningar inom läs och skriv.  

Lärare 5 undervisar som lärare i en studieverkstad på Vårskolan. Läraren har en lågstadielä-

rarutbildning i botten. Därefter har läraren läst mer svenska och svenska som andraspråk. 

Studieverkstad: Alla elever som har någon form av särskilt stöd ingår i studieverkstaden. Lä-

rare från studieverkstaden kan vara i klassrummet och ge eleven stöd eller så kommer eleven 

till studieverkstaden. 

1. Svenska som andraspråk 

Elever som har annat modersmål än svenska börjar först på ”Centrum för invandrare” där de 

kan gå i ett till ett och ett halvt år innan de kommer till en klass på grundsko-

lan/grundsärskolan. På Vårskolan kan grundsärskoleelever som är individintegrerade och lä-

ser enligt både grundsärskolans och grundskolans läroplaner ha tillgång till svenska som and-

raspråkslärare. Däremot får de elever med utländsk bakgrund som tillhör grundsärskolan inte 

undervisning av lärare som har utbildning i svenska som andraspråk och läser således inte 

ämnet och får inte heller betyg i ämnet svenska som andraspråk. 

2. Modersmål 

Alla elever som går på grundsärskolan erbjuds modersmålsundervisning men några elever 

avstår från att läsa modersmål. På grundsärskolans högstadium är modersmålslektionerna 60 

minuter och läses en gång i veckan. Detta läsår har man på Vårskolans grundskola infört att 

elever läser sitt modersmål när de övriga eleverna på skolan läser sitt B-språk. Detta gäller 

dock bara två stora modermålsgrupper. Det innebär att dessa elever får 3 timmar modersmål i 

veckan. Det innebär också att eleverna får sitt modersmål på dagtid och på sin skola och att de 

inte missar andra lektioner. Så här säger specialpedagogen, lärare 4  

 ”Lärarna kommer ifrån kommunens ”Centrum för invandrare”  

och det är skolan som önskat detta utifrån forskning att om  

man stärker elevernas modersmål så kommer de att bli bättre  
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på svenska och också få ökad kunskap i andra ämnen. Det blir  

som en form av studiehandledning. Den här modellen  

ska utvärderas och förhoppningsvis fortsätta och då också  

kunna gälla grundsärskolans elever. Dessa lärare blir integrerade  

med oss. Förr när de kom klockan 17 så hade vi inte tid med dem.  

Nu är lärarna med och träffar föräldrarna också för att lära känna  

dem och så bli de som tolkar också”.  

3. Studiehandledning 

Två elever som går på grundsärskolans högstadium har just nu studiehandledning 150 minuter 

i veckan. 

4. Planering och genomförande av undervisningen  

Lärarna på grundsärskolan samarbetar och ansvarar för olika ämnen. De diskuterar hela tiden 

om vad som ska undervisas och hur det ska bedömas. Hemkunskapslärare och slöjdlärare på 

Vårskolan undervisar både elever på grundskolan och grundsärskolans elever. Det kommer 

externa lärare som undervisar i musik. Eleverna på Vårskolans grundsärskola har egna dato-

rer. Eleverna har också tillgång till Ipads. Lärare 3 berättar att de använder sig av olika data-

program och appar i undervisningen. De använder sig mycket av film i undervisningen för att 

underlätta för elever. Det är viktigt att ge eleverna begreppsuppfattning.  

 ”Det är svårt med de elever som inte har språket och inte  

kan tillgodogöra sig språket”. (Lärare 3) 

 

 ”Vi gör screening av alla nya elever för att se vilken nivå 

 eleven ligger på. Sen utgår vi från varje individ och letar material  

 och texter så det blir bra för dem, det är viktigt”.  

 Vi märker att elever som är svenskfödda också har svårt med ord  

 och begrepp t ex näringsliv”. (Lärare 4) 

 

 Vi jobbar mycket vid datorn, vi har inläsningstjänst, e-böcker 

 och sånt som elever med annat modersmål har nytta av, förresten  

 alla elever kan ha nytta av det här materialet”. (Lärare 5) 

 ”Vi har nytta av våra utbildningar som lågstadielärare”.  

 (Lärare 4 och 5) 
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5. De bästa förutsättningarna 

Vad lärarna önskade för att eleverna med annat modersmål än svenska ska få en bättre utbild-

ning svarade de följande: 

 ”Önskar mer tid att sitta med varje elev.” Lärare 3 

 ”Vi behöver fler vuxna med utbildning” Lärare 4 

”Lärare som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och  

språk samt speciallärare har gått kurs i hur viktigt språket är  

för en individ så vi önskar att alla lärare får gå kurs i hur viktigt  

det är med språket” Lärare 4 

 Lärare 5 berättar  

 ”På Vårskolan har man tankar för framtiden för att ge elever  

med annat modersmål än svenska så bra förutsättningar som  

möjligt genom att låta de elever som nu går på ”verksamheten  

för invandrare”, som ska komma till skolan till nästa läsår,  

under vårterminen få komma till skolan, tillsammans med  

lärare från studieverkstaden, och vara med på till exempel  

bild, musik och idrottslektioner. Skolan kan också planera  

vilken klass eleverna ska placeras i och under vårterminen  

kan eleverna vara med i den tänkta klassen på idrottsdagar  

och elevensvaldagar. Man väljer praktiska ämnen där inte  

språket blir ett hinder”.  

Så här sa lärare 5 om bättre förutsättningar:  

 ”Man kan göra som i Nossebro, en synvända, de var en av  

de sämsta kommunerna i Västra Götaland på måluppfyllelse  

så de bestämde sig för att sätta in alla resurser i grundskolan.  

Man fick inga mer pengar utan man blandade alla elever,  

alla skulle inkluderas, särskolan och alla med diagnoser  

och man omfördelade resurserna vilket gjorde att man blev  

två lärare på varje lektion. Åt det hållet vill vi också, men i  

första hand är inte särskolan med”. ”Nästa steg blir att involvera  

särskolan, på vår skola jobbar vi för inkludering. Men de elever  
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som kommer från särskolan får inte med sig någon resurs  

och det kan behövas”. 

6. Rätt placering 

Angående frågan om elever är rätt placerade i grundsärskolan svarade Lärare 4  

 ”Vi har elever som läser i grundskolan och får både betyg för  

grundskolan och för grundsärskolan”. ”Om eleven klarar den  

sociala biten kan hen gå i en ”vanlig” klass men ändå läsa  

på sin nivå och få grundsärskolebetyg, eleven kan ju vara  

duktig i vissa ämnen”. 

6.2. Presentation av kommun B och dess skolor, lärare och en rektor  

6.2.1 Kommun B  

Kommun B ligger i Mellansverige och där återfinns Sommarskolan och Höstskolan. 

6.2.1.1 Sommarskolan 

På Sommarskolan finns grundsärskolan integrerad i skolans verksamhet där man har elever 

från förskoleklass till årskurs 9. 

Lärare 6 undervisar som klasslärare på en grundsärskolas högstadium är utbildad fritidspeda-

gog och har specialpedagogisk påbyggnad. Läraren har läst svenska där en dyslexikurs ingick. 

Läraren har dessutom läst matematikdidaktik. 

Lärare 7 undervisar som klasslärare på en grundsärskolas högstadium och har till en början en 

förskollärarutbildning. Läraren har läst specialpedagogik, matematikdidaktik, läs- och skrivin-

lärning och en kurs som heter barn med utvecklingsstörning. 

1. Svenska som andraspråk 

På Sommarskolan finns det ingen utbildad svenska som andraspråkslärare så ingen elev läser 

ämnet svenska som andraspråk och får inte heller något betyg i ämnet. 

2. Modersmål  

Många elever läser sitt modersmål. En elev kan inte erbjudas modersmål då det inte finns lä-

rare att tillgå. Eleverna läser sitt modersmål inom ordinarie skoltid på Sommarskolan och de 

olika modersmålen har olika tider beroende på när de olika modersmålslärarna har tid. Lekt-

ionerna varar i 40 minuter och är en gång i veckan. 
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3. Studiehandledning 

Ingen elev på Sommarskolan har tillgång till studiehandledning på sitt modersmål.  

 ”Våra elever med annat modersmål än svenska har inte  

behov av studiehanledning. Jo, en elev som har ett svagt  

modersmål skulle nog behöva studiehandledning när jag  

tänker efter”. Lärare 6 

4. Planering och genomförande av undervisningen 

På Sommarskolan samarbetar klasserna. De arbetar med t ex samma teman. De utgår från Lgr 

11 och skriver Lpp (lokala pedagogiska planeringar). Vid genomgångar sätter sig assistenter-

na hos de elever som har svårt att hänga med. I den mån de hinner har de en till en undervis-

ning. De använder sig av lättläst material och mycket av lärarnas tid går till att hitta material 

så att det passar eleverna. De använder sig av olika metoder i läs- och skrivinlärning.  

5. De bästa förutsättningarna  

Sommarskolans lärare menar att de skulle sitta mer med varje elev så de får chans att berätta. 

 ”Vi behöver sätta oss in i datorprogram så att eleverna kan  

 använda dem”. Lärare 7 

 ”Vi behöver arbeta mer med ordförrådet för våra elever”. Lärare 7 

6. Rätt placering 

När det gäller frågan om eleverna som går på grundsärskolan är rätt placerade så svarade Lä-

rare 6  

”Just nu är det ingen elev som är felplacerad. Om vi märker  

att någon skulle kunna läsa något ämne med en ”vanlig”  

klass så ordnar vi det. Det kan vara omvänt också att en elev  

från en ”vanlig” klass läser ett ämne hos oss. Det handlar om  

hur eleven klarar det sociala samspelet. Vi har haft elever  

som det senare har visat sig att de inte är utvecklingsstörda”.  
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6.2.1.2 Höstskolan 

På Höstskolan finns elever från förskola till årskurs 9. Där finns grundsärskolan lokalintegre-

rad och det finns en förberedelseklass. 

Lärare 8 undervisar i förberedelseklassen där eleverna är mellan 7-13 år. Läraren är utbildad 

lågstadielärare, har behörighet i svenska som andraspråk samt kurser i specialpedagogik.  

1. Svenska som andraspråk 

Då läraren är utbildad i svenska som andraspråk så är läraren väl medveten om hur viktigt det 

är för eleverna att förstå det nya språket och man arbetar efter målen för svenska som andra-

språk enligt Lgr 11 och kunskapsmål för årskurs 3 och 6. 

2. Modersmål 

De flesta elever som går i förberedelseklass har modersmål 40 minuter varje vecka. En elev 

har inte modersmål för det finns ingen lärare som kan undervisa i det språket. De elever som 

inte läser modersmål anser föräldrarna att de ska lära sig mer svenska. 

3. Studiehandledning 

Ingen elev har studiehandledning. Det finns personal som kan tala de flesta av elevernas språk 

och kan ge eleverna instruktioner på deras modersmål. Det finns två elever som inte har nå-

gon personal som kan tala deras språk i klassen.  

 ”Min tidigare erfarenhet av att personal i klassen kan elevernas 

  modersmål är att de översatte allt när läraren hade genomgång 

  och det gjorde att eleverna inte försökte förstå svenska”.  Lärare 8 

 ”Jag vill använda lärarnas språkkunskaper så att eleverna ska 

  få hjälp att översätta ord och begrepp eller hjälp att läsa längre 

  texter”. Lärare 8 

Det finns studiehandledning på skolans studieverkstad men den kan inte eleverna använda sig 

av. Däremot får läraren hjälp av studiehandledaren för att reda ut problem i en viss språk-

grupp.  
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4. Planering och genomförande av lektioner 

När det gäller planering och hur undervisningen fungerar i klassen berättar Lärare 8 

 ”Jag utgår från Lgr 11 och tittar efter vad varje individ har 

 för behov. Det är viktigt att lära eleverna många fraser så  

 att de kan förstå vardagsspråket”. 

 ”När det är många olika språkgrupper i klassen så är det enklare 

 för då måste eleverna göra allt för att förstå varandra. Jag har haft  

 erfarenhet av att det bara är två olika språkgrupper bland barnen och  

 då har de svårare att lära sig svenska” 

”Jag använder mig av olika metoder och material t ex svenska-som-

andraspråksmaterial”. 

5. De bästa förutsättningarna 

På frågan vad läraren anser skulle vara bra förutsättningar för verksamheten fick jag följande 

svar av lärare 8 

 ”Målet för verksamheten är att eleverna ska tillhöra en klass  

 och vara med klassen så mycket som möjligt. Det fungerar inte  

 så bra just nu så där har jag en önskan om att klasslärarna skulle  

 ta sig mera tid för mina elever så att de kommer in i klassverksamheten  

 t ex genom ett faddersystem”. 

 ”Jag märker att eleverna inte tränat tillräckligt med att lära sig 

  språket så om eleverna tränade mera och får mer hjälp och stöd 

  av vuxna i hemmet skulle barnen kunna mer.  (Lärare 8) 

 Med tanke på att det är så många elever med utländsk bakgrund i  

 våra skolor så ” behöver lärarna utbildning i mångfald och  

 interkulturell kunskap” (Lärare 8) 

6. Rätt placering 

Att avgöra om en elev har en utvecklingsstörning eller inte kan vara svårt om eleven inte har 

så goda kunskaper i svenska.  

”Det är svårt att avgöra vad som är vad, när en elev inte  

lär sig språket. För en del elever tar det längre tid innan  
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de lär sig svenska och då kan man tro att de kan ha en  

utvecklingsstörning”. (Lärare 8) 

6.2.1.3 Intervju med en modersmålslärare 

Lärare 9 undervisar som modersmålslärare på både Sommar- och Höstskolan i kommun B. 

Modersmålsläraren arbetar med elever på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, grundsärsko-

lans alla stadier samt i förberedelseklass. Läraren är utbildad modersmålslärare. 

1. Modersmål 

Det är modersmålsläraren som sätter ihop grupperna på de olika skolorna. Modersmålsläraren 

tittar på språknivån hos eleverna för att göra så att grupperna blir väl fungerande. Ett rikt-

märke är att det ska vara minst fem elever i en grupp. Varje lektion är 40 minuter lång och är 

en gång i veckan. Modersmålslektionerna för de yngre eleverna ligger på skoltid men för 

äldre elever kan modersmålslektionerna ligga efter skoltid. Angående språk menar lärare 9  

 ”Jag menar att språket är kultur och de elever som väljer 

  bort modersmålet väljer bort sin kultur. Alla med utländsk  

 bakgrund behöver hitta sitt sätt att leva i Sverige genom att ta  

 till sig delar av den svenska kulturen och behålla delar av sin 

  egen kultur. Helt enkelt blanda de båda kulturerna så att 

  det passar individen”. 

2. Studiehandledning 

Vissa modersmålslärare kan också ha studiehandledning men det har inte den intervjuade mo-

dersmålsläraren. 

3. Planering och genomförande av lektioner 

På frågan hur modersmålsläraren planerar sina lektioner svarar lärare 9 

  ”Jag utgår från Lgr 11 och från de mål som jag fått från rektorn 

  på ”Centrum för invandrare. Det är mål för årskurs 3, årskurs 6 

  och årskurs 9 och då utgår man från vilka grunder eleven ska lära sig”. 

 ”Eleverna som går på grundsärskolan har egna mål. Det är viktigt att 

  utgå från varje enskild elev och bygga på med kunskaper”. ( Lärare 9) 

 ”Det är viktigt att uppmunta eleverna. Det är viktigt att eleverna 

  samarbetar och hjälper varandra vilket modersmålsläraren uppmuntrar”. 
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  (Lärare 9) 

 ”Man måste ge eleverna kärlek, mycket kärlek” (Lärare 9) 

 ”Det är svårt, jag behöver veta mer om hur elever med utvecklingsstörning 

fungerar och jag bäst kan hjälpa dem. Jag har varit på Sommarskolan flera 

gånger och tittat hur de arbetar i klasserna och lärt mig hur lärarna jobbar  

och sett vad eleverna gjort”.  (Lärare 9) 

4. De bästa förutsättningarna 

Modersmålsläraren anser för att få bättre resultat för eleverna är om lärarna och modersmåls-

läraren skulle ha ett bättre samarbete där modersmålsläraren vet vad klassen arbetar med för 

att kunna arbeta med det på modersmålet samtidigt. Vidare säger modersmålsläraren:  

 ”Fler timmar med modersmål är önskvärt. Det är inte bra  

om lektionen inte blir av för då dröjer det två veckor till  

nästa lektion”. ”Eleverna skulle behöva träna mer hemma  

och få mer hjälp av sina föräldrar”. 

6.2.1.4 Intervju med en rektor för Centrum för invandrare 

Rektor ansvarar för kommun B:s invandrarfrågor som rör barn och ungdomars skolgång som 

kommer att benämnas ”Centrum för invandrare”. Det finns många olika benämningar för 

denna instans och för att inte använda någon av kommunernas, i denna studie, med dess rätta 

namn så används alltså ”Centrum för invandrare”. 

Genom att intervjua en rektor för centrum för invandrare får man inblick i hur de nyanlända 

tas emot innan de kommer till grundskolan eller grundsärskolan.  

Rektorn berättade så här om verksamheten: 

”I kommunens ”första verksamhet” fångas alla nyanlända  

mellan 1-18 år upp, oavsett om man kommit som asylsökande,  

flykting eller anhöriginvandrad till Sverige. 

”De nyanlända kommer till den ”första verksamheten” och  

är där mellan två-åtta veckor. Där observeras och kartläggs  

alla och sedan kommer de ut till förskolor, förberedelseklasser  

eller verksamhet för gymnasieungdomar. Man fördjupar sig 

inte i hur barnen haft det tidigare utan man fokuserar på språket.”  
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Vidare berättar rektorn Det görs en ytlig kartläggning för nyanlända efter en kartläggnings-

modell från Linköpings universitet. Kommunen väntar på att Skolverket ska komma med en 

kartläggningsmodell som ska gälla för hela landet. Då barnen eller ungdomarna bara är där 

två - åtta veckor hinner man inte göra en fördjupad kartläggning. De barn och ungdomar som 

avviker kan vara kvar längre tid i den verksamheten och man tar ytterligare kontakter som 

behövs innan man avgör vilken placering som blir den bästa för eleven. Sedan fortsätter man 

kartläggningen av eleven i den nya grupptillhörigheten. De elever man behöver kolla upp lite 

extra kan gå i förberedelseklass i upp till ett och ett havt år, så att läraren kan följa upp, innan 

de placeras i en klass. 

1. Svenska som andraspråk 

Rektor berättar  

”Skolorna själva anställer svenska som andraspråkslärare.  

Det ligger inte under ”Centrum för invandrares organisation”” 

2. Modersmål 

Angående modersmålsundervisningen säger rektorn  

”Vi försöker tillgodose alla elever att de får sitt modersmål.  

Är det många som talar språket är det lättare att få tag i  

lärare men samtidigt om det är många som läser samma  

modersmål kan det vara svårt att få modersmålstid för dessa  

elever. Kommunen har dessutom svårt att få tag i lärare till  

vissa språk så därför saknar några elever, just nu, möjlighet  

att läsa sitt modersmål. I kommunen har någon skola egen anställd  

modersmålslärare då skolan har många elever med  

invandrarbakgrund. I kommunen har vi bestämt att  

modermålslektionen ska vara mellan 60-80 minuter i  

veckan, men lektionerna kan vara 40 minuter beroende på  

antalet elever i gruppen. Vi strävar efter att det ska vara  

minst fem elever i varje grupp men antalet varierar. Vi servar  

förskolan, grundskolan, gymnasiet och friskolorna med modersmålslärare” 
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3. Studiehandledning 

På frågan om hur kommun B resonerar kring studiehandledning för grundsärskolans elever 

svarade rektorn för ”Centrum för invandrare” följande 

”Studiehandledningen finns i studieverkstäderna på grundskolorna.  

Grundsärskolorna har inte studiehandledning ”Det finns  

grundsärskolor som fått hjälp av lärare som ger studiehandledning  

och det är de som ”skrikit högst” och påpekat att de verkligen  

behöver hjälp”.  

Angående svar på frågan om elever från grundsärskolan kan gå på studieverkstaden på en 

grundskola för att få tillgång till studiehandledning och vem som i så fall bestämmer det sva-

rade rektorn  

 ”En svår fråga, det är ingen som frågat förut. Det är en intressant  

fråga. Men det beror på om det finns utrymme och just nu finns  

det inget utrymme. Det är jag som bestämmer men jag ser att det  

finns ett behov. Den här frågan ska jag lyfta uppåt”. 

”det inte är lätt att hitta en ämneslärare som kan ha studiehandledning  

i t ex matematik”. 

 

4. Rätt placering 

Hur gör ni om ni märker att ett barn inte lär sig det andra barn lär sig och är i behov av mer 

hjälp?  

”Om ett barn visar sig ha problem ber vi personalen kolla  

barnet extra noga.  Barnen kan vara kvar längre i första verksamheten.  

Det är lättare att se om eleven tillhör träningsskolan än grundsärskolan. 

 Svårigheten är de elever som ligger i ”grå-zonen” om de ska tillhöra grundsko-

lan eller grundsärskolan. Om det är funderingar på om det kan vara  

språkstörning, trauma eller sociala problem som gör att 

eleven inte inhämtar det svenska språket så kommer  

modersmålsläraren ofta till stor hjälp vid samtal med  

familjerna. Från den ”första verksamheten” skrivs det  

en liten kort sammanfattning om varje elev där det bland  
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annat står information om elevens tidigare skolbakgrund.  

Många elever har inte gått i skolan i sina hemländer”. 

”Man gör ingen utredning på barnen förrän de har varit här 

minst ett år” 

  ”Jag måste också få säga att de yngre nyanlända längtar verkligen till skolan, 

till det normala, så där lägger man fokus på att de ska få börja skolan snabbt”.  

”Det är så olika för olika barn. En del barn som går i åk 7 har aldrig gått i 

skola men kan ändå engelska och matematik” 

6.3 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de yttre förutsättningarna för att tillgodogöra 

sig det svenska språket var för elever som går på grundsärskolans högstadium. Jag kommer att 

sammanfatta kommunerna var för sig, för att i resultatdiskussionen göra en jämförelse mellan 

kommunerna. 

Kommun A 

Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning 

I kommun A läste inga elever ämnet svenska som andraspråk. På grundsärskolorna i kommun 

som var med i denna studie fanns det inga utbildade lärare i ämnet svenska som andraspråk. 

Däremot fanns det utbildade lärare i svenska som andraspråk i Vårskolans studieverkstad som 

individintegrerade elever kunde få undervisning av. 

När det gäller modersmål så erbjöd kommun A alla elever på grundsärskolan att läsa mo-

dersmål om man hade tillgång till lärare i modersmålslärare. Lektionstiden är 60 minuter i 

veckan. Flera elever valde att inte läsa modersmålet. På Vårskolan hade eleverna på grund-

skolan i de två största språken modersmålslektioner tre gånger i veckan samtidigt som övriga 

elever läste B-språk.  

De elever som var i behov av studiehandledning på sitt modersmål hade 150 minuter i veckan 

då eleverna fick undervisning i olika ämnen på sitt modersmål.  

Planering och genomförande av undervisning 

Klasslärarna undervisade sina klasser i svenska, matematik, SO-ämnen, NO-ämnen och eng-

elska, i de praktiskt estetiska ämnena undervisade lärare från grundskolan. Lärarna påpekade 
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att det var viktigt att undervisningen är tydlig och att eleverna får både muntliga och skriftliga 

instruktioner. Alla elever har egna datorer och det underlättar skolarbetet menade lärarna. Det 

fanns också tillgång till Ipads. För att göra undervisningen begriplig för eleverna används 

bildstöd och film. Lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna får lära sig ord och att de har 

bra begreppsuppfattning. Lärarna anpassade materialet och metoderna så att det passade alla 

elever. 

 Analysen visar att det var många likheter i de båda kommunerna när det gäller planering och 

genomförande av undervisning. Skolorna hade samma organisation där klasslärarna undervi-

sade i de teoretiska ämnena och det kom lärare externt och undervisade i de praktiskt estetiska 

ämnena. Alla lärare anpassade materialet och metoder utifrån varje elevs behov. Eleverna på 

alla skolor i studien hade tillgång till egna datorer och ett antal Ipads. En skillnad som fram-

kom vid analysarbetet var att lärarna i kommun B pratade tydligt att de utgick ifrån Lgr 11 

och gjorde lokala pedagogiska planeringar medan lärarna i kommun A inte nämnde Lgr 11. 

Vid en jämförelse mellan lärarkårerna i kommun A och kommun B upptäcker jag följande 

slående likhet nämligen att lärare som har andrapråksutbildning redogör mycket tydligare de 

olika elevernas individuella behov. En annan slående likhet är att dessa lärare har ett strate-

giskt tänkande för hur eleverna ska komma vidare i sin språkutveckling. Däremot kan man 

skönja en skillnad på hur olika lärarkategorier resonerade angående elever med annat mo-

dersmål än svenska och hur de ska lära sig det svenska språket. De lärare som är utbildade i 

svenska som andraspråk kunde på ett tydligt sätt berätta hur de arbetade med varje elev och 

vad eleverna ska lära sig medan klasslärarna menade att de försökte förenkla det material som 

klassen använde. Svenska som andraspråkslärare talade varmt för att eleverna ska arbeta till-

sammans och ta hjälp av varandra för att erövra ny kunskap. Förhållningsättet som svenska 

som andraspråkslärarna förespråkar och använder sig av stämmer väl överens med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och den proximala utvecklingszonen. 

 

Bättre förutsättningar  

Ifråga om bättre förutsättningar för sin verksamhet önskar lärarna på skolorna i kommun A 

svenska som andraspråkslärare då det är en ökning med elever med annat modersmål än 

svenska. Lärarna önskade mer tid för en till en undervisning med eleverna. Vidare ansåg lä-

rarna att alla lärare behöver kunskap i hur viktigt språket är för en individ. Bättre samarbete så 

att elever med invandrarbakgrund lättare kommer in i klasser. 
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Rätt placering 

På frågan om elever är rätt placerade i grundsärskolan eller inte svarade lärarna att detta läsår 

är det inga tveksamheter. På Vårskolan finns det elever som är individintegrerade. Om en elev 

har tillräckligt hög social kompetens kan eleven gå i vanlig grundskola men läsa helt eller 

delvis efter grundsärskolans läroplan. På Vinterskolan finns det elever som går på grund-

särskolan men läser efter träningsskolans läroplan. Lärarna tar upp att de tycker det är viktigt 

att utredningarna görs noggrant innan placering i grundsärskolan sker. Flera av lärarna har 

erfarenhet av att elever som gått i grundsärskolan senare har blivit utskrivna från grundsärsko-

lan. 

Kommun B 

Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning 

I kommun B var det inga elever som läste ämnet svenska som andraspråk. Det fanns inga ut-

bildade svenska som andraspråkslärare som undervisade på grundsärskolan på de skolor som 

var med i denna studie. Alla elever på grundsärskolan erbjuds att läsa sitt modersmål under 

förutsättning att det finns lärare att tillgå. Lektionen är 40 minuter i veckan. Flera elever väljer 

bort modersmålet. Elever på grundsärskolan i kommun B har inte just nu möjlighet att få stu-

diehandledning på sitt modersmål.  

Planering och genomförande av undervisning 

Klasslärarna som arbetar i kommun B undervisar klassen i alla ämnen utom de praktiskt este-

tiska som det är lärare från grundskolan som undervisar i. Lärarna berättade att de utgår från 

Lgr 11 och gör lokala pedagogiska planeringar för de olika temana de har. I undervisningen 

använder de sig av lättläst material och gör individuella anpassningar samt olika läs- och 

skrivmetoder. Eleverna har tillgång till datorer och Ipads. Den lärare som har utbildning i 

svenska som andraspråk redogör hur 

Bättre förutsättningar  

Lärarna i kommun B önskar mer en till en tid med eleverna. De lärare som endast arbetade 

med invandrarelever önskade att eleverna skulle träna mera och få mera stöd och hjälp av 

vuxna i hemmet. I skolan behövs ett faddersystem så att eleverna kommer in i en klass på ett 

naturligt sätt och på det sättet får tillgång till det svenska språket. Alla lärare som undervisar 

på en skol behöver utbildning i mångfald och interkulturell kunskap. 
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Rätt placering 

Angående frågan om elever som går i grundsärskolan är rätt placerade eller inte anser lärarna 

att just nu är det ingen elev som är felplacerad. Om en elev kan läsa ett ämne efter grundsko-

lans läroplan så möjliggör man det. Det kan också vara så att elever från grundskolan kan läsa 

ett ämne i grundsärskolan. En avgörande faktor är hur eleven klarar det sociala samspelet. De 

elever som klarar det sociala samspelet och fungerar i klass kan vara integrerade i grundsko-

lan och läsa efter grundsärskolans kursplan om elev och föräldrar önskar det. Flera av lärarna 

har haft elever som det senare visat sig att de inte har en utvecklingsstörning. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av intervjuer var lämpligt i denna kvalitativa studie. Kvalitativa intervjuer 

innebär att det uppstår ett sampel mellan respondenterna och intervjuaren och att intervjuaren 

får förståelse för respondentens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Respondenterna fick inte frågorna i förväg för att jag skulle få spontana svar. Det hade kanske 

varit mer uttömmande svar om frågorna hade skickats ut till respondenterna i förväg men det 

kan också bli att de svarar det de förväntar sig att svara.  

Då de första intervjuerna gjordes i par valde jag att göra ytterligare två intervjuer. Då valdes 

en modersmålslärare och en lärare som arbetar i en förberedelseklass för att få ett större hel-

hetsperspektiv. 

Till denna studie hade det varit önskvärt att ha gjort observationer för att se om undervisning-

en stämmer överens med det som respondenterna uppgav. Jag kunde jag ha lagt till en kvanti-

tativ undersökning där man tagit reda på hur många elever som hade rätt att läsa svenska som 

andraspråk, modersmål och ha rätt till studiehandledning och hur många som faktiskt får det.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av den här studien skulle kunna tyda på att elever som är inskrivna i grundsärskolan 

inte får den hjälp i svenska som andraspråk och studiehandledning på sitt modersmål som de 

har rätt att få enligt skolförordningen. Det skulle kunna bero på att lärarna saknar kompetens 

att bedöma om eleven ska läsa svenska som andraspråk. Det skulle också kunna vara så att 

rektor eller huvudman inte har tydliggjort när eleven ska undervisas i svenska som andraspråk 

och bedömas efter de kunskapsmålen. 
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När det gäller de praktiskt estetiska ämnen är det externa lärare som undervisar eleverna på 

grundsärskolan i denna studie. När det gäller svenska som andraspråk och studiehandledning 

verkar dock inte skolorna i studien resonera på samma sätt. På några skolor i studien där 

grundsärskolorna är lokalintigrerade finns lärarkompetens i svenska som andraspråk och stu-

diehandledning men den kommer inte grundsärskoleeleverna till gagn. 

Ytterligare en orsak kan vara att grundsärskolan anses av gammal hävd vara mer omsorgsin-

riktad än kunskapsinriktad och Lgr 11 ännu inte haft tillräcklig genomslagskraft. 

Denna studie skulle kunna tyda på att det behövs fortbildning i mångfald och interkulturell 

kunskap för lärare och personal som arbetar i grundsärskolan, vilket också Holmegaard 

(1999), Lahdenperä & Lorenz (2010), Myndigheten för skolutveckling (2005) anser. De nyss 

nämnda källorna anser att alla lärare behöver kunskap om språk och interkulturell förståelse 

för att på bästa sätt vara delaktiga när elever utvecklar sina kunskaper förespråkar. 

7.2.1 Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning 

Vid en jämförelse mellan kommun A och kommun B kan man se att det har liknande förut-

sättningar när det gäller svenska som andraspråk. Det vill säga att inga elever läste ämnet 

svenska som andraspråk och att det heller inte fanns några lärare som har utbildning i svenska 

som andraspråk och arbetar på grundsärskolorna. Enligt Skolverket (2013) deltar 5 % av 

grundsärskoleeleverna i svenska som andraspråk. 

Angående modersmålsundervisningen var det lika i de båda kommunera. Alla elever erbjöds 

att läsa sitt modersmål i de språk där det fanns lärare att tillgå. Rosenqvist et al studie (2007) 

visar att 44,5 % erbjuds modersmålsundervisning och Skolverket (2013) visar att 8 % läser 

sitt modersmål. Även om alla elever erbjöds att läsa sitt modersmål så gjorde de inte det trots 

att lektionerna ligger under skoltid och på skolan eller på skolor i närheten. Lahdenperä 

(2007) menar att många kommuner motarbetar elevers rätt till modersmålsundervisning ge-

nom att förlägga modersmålet utanför skoltid och i separata skolbyggnader, vilket alltså inte 

stämde med de kommuner som var med i denna undersökning.   

En skillnad när det gäller modersmålsundervisningen var att på en skola i kommun A hade 

man under detta läsår låtit elever läsa modersmål, tre timmar i veckan, samtidigt som de öv-

riga eleverna läser B-språk vilket ger eleverna ytterligare tid med modersmålet vilket forskare 

som Lightbow & Spadakare (1999) Thomas & Collier (1997, 2002, 2004) menar är fördelakt-

igt. 
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Denna studie visar att det råder stor skillnad i fråga om studiehandledning på modersmålet 

mellan kommunerna, där elever på grundsärskolan i kommun A får studiehandledning 150 

minuter i veckan medan eleverna i kommun B inte får studiehandledning alls. Enligt Skolför-

ordningen har elever i grundsärskolan rätt att studiehandledning på sitt modersmål om eleven 

har behov av det. Trots det visar Östlunds (2008) studie att 64 % av kommunerna inte gav 

eleverna möjlighet att få tillgång till studiehandledning. Att alla grundsärskolor inte har studi-

ehandledning kan bero på kommunens ekonomi men även på att skolorna inte insett att ele-

verna har behov av språkligt stöd. 

7.2.2 Planering och undervisning 

När det gäller den dagliga verksamheten upplevde klasslärarna att det var svårt att hinna med 

alla elever. Klasslärarna är väl medvetna om att elever med annat modersmål än svenska har 

svårt att uttala och att förstå ord och begrepp. Ligtbown & Spada (1999), Lindberg (2005) 

menar att man måste medvetandegöra elevernas språkfel. Vid analysen intervjuerna var det 

inget som tydde på att klasslärarna reflekterade utifrån vetenskaplig forskning och att de hade 

en handlingsplan för elever med annat modersmål än svenska. 

Några lärare som var med i denna studie önskade att det var mer samarbete dels mellan alla 

lärare som undervisar eleverna dels mellan modersmålslärarna och klasslärarna, då alla som 

arbetar med eleverna har samma mål nämligen att eleverna ska utveckla sina språk. Denna 

undervisningsmodell kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Resultatet av denna 

undersökning visade att de skolor som var med i undersökningen inte var tydliga med att alla 

lärare hade gemensamt ansvar för språkinlärning för de elever som har annat modersmål än 

svenska. Gibbons (2010) menar att man inte kan se andraspråksinlärning som ett enskilt ämne 

och vara avskilt från annan undervisning utan språkinlärning, kunskapsutveckling och be-

greppsuppfattning bör gå hand i hand.  

Den här studien visade att lärarna önskade mer modersmålstid för eleverna vilket man får 

belägg för i Thomas & Collier (1997a, 2002b, 2004c) studier som påvisar att om man satsar 

på modersmålet så får det en positiv och avgörande betydelse för elever med två språk. 

  



42 

7.2.3 Rätt placering 

Inledningsvis togs frågan upp om elever med annat modersmål än svenska placeras i grund-

särskolan på andra grunder än svenska elever. Vid analysen framkom att ingen av lärarna i 

den här studien ansåg att elever med annat modersmål än svenska var felplacerade i grund-

särskolan just nu. Däremot hade flertalet lärare erfarenhet av att elever vid nya utredningar 

visat att elever inte har en utvecklingsstörning. Samtliga lärare ansåg att om en elev har till-

räckligt hög social kompetens kan eleven ha sin undervisning i grundskolan och läsa efter 

grundsärskolans läroplan under förutsättning att eleven vill det. Problemen är dock är definit-

ionen av social kompetens. Enligt t ex Berhanu (2007) definieras begreppet social kompetens 

olika i olika länder och även olika mellan olika kulturer. Dessutom är det så att den sociala 

kompetensen utvecklas när eleven får gå i en vanlig klass. 

7.2.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan man säga att min undersökning uppvisar liknade resultat som Ro-

senqvist (2007) och Östlund (2008) påvisat att elever i grundsärskolan inte läser svenska som 

andraspråk, har modersmålsundervisning och får studiehandledning i den utsträckning de har 

behov av och rätt till skollagen. 

Vårt mångkulturella samhälle har behov av lärare som har interkulturell kunskap (Lahdenperä 

& Lorenz, 2010) vilket min undersökning visar att lärarna i min studie saknar. 

Många forskare som Gibbons (2010); Holmegaard (1999); Lahdenperä & Lorenz (2010) me-

nar att man inte kan se andraspråksinlärning som ett enskilt ämne utan varje lärare behöver ha 

kunskap om både språk och kultur och samtidigt arbeta så att eleverna får möjlighet att ut-

veckla sina kunskaper i begrepp och språk parallellt. Denna studie visade att det inte förekom 

någon medveten språkinlärning i samtliga ämnen för grundsärskoleeleverna och att lärarna 

inte hade ett uttalat gemensamt ansvar för andraapråksinlärningen.  

7.3 Förslag på framtida forskning 

Det skulle vara intressant att få fram om det finns ”någon modell” som är bättre än andra för 

att ge elever med annat modersmål än svenska en bra grund i det svenska språket.  

Det skulle också vara intressant att intervjua elever på grundsärskolan som valt bort moders-

målet och deras föräldrar för att få veta vad som ligger bakom det beslutet. 

Det kan också vara av intresse att intervjua elever på grundsärskolan hur de upplever sin and-

raspråksinlärning. 
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Ett intressant område att undersöka är hur betygsstatistiken ser ut i svenska/svenska som and-

raspråk för grundsärskolans elever. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till intervju klasslärare/speciallärare/specialpedagog/modermålslärare/lärare i 

förberedelseklass/rektor för centrum för invandrare  

Utbildning, tidigare erfarenheter 

Utbildning/Sva-utbildning? 

Hur länge har du arbetat med de arbetsuppgifter du har idag? 

Svenska som andraspråk/ Modersmål/ Studiehandledning 

Hur tar ni emot elever som kommer nya till er skola/kommunen? Handlingsplan?  

Finns det några elever som läser Sva? Tillgång till Sva-lärare? 

Finns det några elever som läser modersmål? Hur mycket tid? Inom skoltiden? Var?  

Finns det något samarbete mellan modersmålslärarna och klasslärarna? 

Har ni några elever som har studiehandledning? 

Om svaret är Ja. Hur lång tid? På skolan? Om svaret är Nej? Anser du att eleverna har behov? 

Vem bestämer om svenska som andraspråk/modersmål/studiehandledning? 

Om eleven inte hänger med/ extra insatser/ utredning/ skolform? 

Undervisning 

Läs- och skrivmetoder/ Material/ Styrdokument / Samarbete/ Gemensamt läraransvar för 

svenska språket i alla ämnen? 

Upplever du att det finns svårigheter att undervisa elever med annat modersmål än svenska? 

Utveckla gärna ditt svar. 

Något du saknar i undervisningen för elever med annat modersmål än svenska/ önskemål för 

verksamheten? 

Anser du att alla elever som är inskrivna på grundsärskolan tillhör personkretsen? Utveckla 

gärna ditt svar. 

Betyg 

Har eleverna möjlighet att nå betyget E i svenska som andraspråk? Når eleverna målen i öv-

riga ämnen? 

 

Något du önskar tillägga? 
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