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Sammanfattning 
 
 

Den ökade invandringen i Sverige har bland annat bidragit till ökade krav på 
skolans bemötande av nyanlända elever från olika länder som är i behov att lära 
sig det svenska språket.  
Med tanke på språkets betydelse för individen i ett främmande land är syftet med 
vår studie att undersöka andraspråkinlärning i förberedelseklasser, utifrån 
pedagogiska perspektiv. 
Frågeställningarna i undersökningen är; Hur upplever förberedelseklasslärare att 
invandrarelever lär sig det svenska språket? Vilka pedagogiska redskap används 
under språkinlärningsfasen och bedömer lärarna att eleverna får tillräckliga 
språkkunskaper för att möta skolans krav i övrig ämnesundervisning?  
Studien belyser mångfald i samhälle och skola, språkets betydelse, 
undervisningsmetoder samt modersmålets roll i andraspråksundervisningen, 
utifrån några lärares syn på dessa fenomen. Skiljer sig uppfattningen åt mellan 
pedagoger, angående detta? 
Studien bygger på kvalitativ metod med sju intervjuer och en observation samt en 
omfattande litteraturundersökning, vilket enligt vår mening visar att det finns ett 
ökat behov av mångkulturell förståelse i den svenska skolan.  
Resultatet av våra intervjuer är naturligtvis inte generaliserbar på grund av dess 
begränsade omfattning men den visar ändå enligt vår uppfattning att det efterfrågas 
förändrade förhållningssätt och undervisningsmetoder som inkluderar samtliga 
ämnesområden. Resultatet åskådliggör även att invandrarelever inte har tillräckliga 
språkkunskaper för att klara skolans kunskapskrav och att det finns ett utanförskap 
som kan ha sin grund i samhällets segregation, vilket vi anser har stärkts genom 
litteraturen.  
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Summary 
 
 

The increased immigration to Sweden has for instance among other things 
contributed to increased requirements on the schools receive of new coming pupils 
from other countries, who are in great needs to learn the Swedish language.  
In view of the language's importance for the individual in an unknown country is 
the aim with our study to examine second language learning in preparatory classes, 
on the basis of pedagogical perspectives.  
Questions at issues in the study are; How experience preparatory class teachers 
that immigrant students learn the Swedish language? What pedagogical tools are 
used during the language learning phase, does the teachers judge that the pupils 
have sufficient language knowledge in order to meet the school's requirements in 
other subject areas?   
The study visualizes in society and school, the importance of languages, education 
methods and the mother tongue's role in the second language education. Is there a 
different view amongst teachers regarding these phenomena?  
The study is based on a qualitative method, with seven interviews and one 
observation as well as an extensive literature survey, which according to our view 
shows that there is an increased need of multicultural understanding in the 
Swedish school.  
The result of our interviews can not be generalized due to its limited coverage, but 
it still points out, according to our opinion, that the request for changed behaviour 
and education methodologies including all subject fields. The study visualize also 
that immigration pupils do not have adequate language skills enabling them to 
clear the schools knowledge requirement, and that there is also the issue of 
standing outside, that could be caused by the segregation of society, this we 
believe has been emphasized through the literature.  
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Inledning 
 
Den ökade invandringen i Sverige de senaste årtiondena har bland annat medfört att den 
svenska skolan blivit en mångkulturell mötesplats. De flesta svenska skolor har elever med 
flera olika nationaliteter och det anländer ständigt nya invandrarbarn till skolan, som är i stort 
behov av att lära sig det svenska språket.  
 
En artikel av Lotta Bruér, i lokaltidningen TTELA 080131, med inledningen ”Att komma till 
ett nytt land med annorlunda kultur och ett helt främmande språk- då är det inte lätt att börja 
skolan”, gav uppslaget till vårt val av uppsatsämne.  
Reportaget illustrerade nyanlända invandrarbarns möte med den svenska skolan och det 
svenska språket, utifrån en förberedelseklasslärares perspektiv. Trygghet och tillit belystes 
som de huvudsakliga kriterierna under språkinlärningsfasen, med hänsyn till elevernas olika 
kulturella bakgrund, levnadsvillkor, kunskapsnivå och olika medförda upplevelser. Elevens 
trygghet utgörs också av att föräldrarna får insyn och blir delaktiga i sina barns skolgång 
redan från början, något som i sin tur skapar större förutsättningar för elevens 
kunskapsutveckling. 
De mest lämpade och användbara pedagogiska redskapen som nämns för elevens 
grundläggande språkinlärning i förberedelseklassen är bilder, sagoböcker och spel av olika 
slag, oavsett ålder. Tyngdpunkt i artikeln lades på modersmålets betydelse i 
andraspråksinlärningen; 
 

De som gått i skola i sitt hemland har lite lättare. Att kunna skriva sitt eget språk är en fördel, 
även om det är arabiska 

 
Eftersom alla förberedelseklasselever inte har tidigare skolbakgrund, diskuteras ständigt 
frågan om eleven ska placeras i årskurs efter ålder eller efter individuell kunskapsnivå. Enligt 
läraren lär sig eleverna tala svenska ganska fort, men språkförståelsen är oftast på för låg nivå 
för att klara den övriga ämnesundervisning när de lämnar förberedelseklassen. 
 
Artikeln berörde oss eftersom vi har egna erfarenheter av hur det är att bo i ett annat land med 
barn i skolåldern och vårt intresse väcktes att få en djupare insikt i hur invandrarbarn lär sig 
svenska. Enligt vår egen uppfattning och även många forskares, är språket ett av de viktigaste 
redskapen för att lättare smälta in och fungera i en ny tillvaro. Av bland annat det skälet valde 
vi att undersöka hur några lärare i förberedelseklasser upplever mötet med eleverna i 
inlärningsfasen av ett nytt språk. Vilka pedagogiska metoder tillämpas för att lära ut det 
svenska språket? En bland flera andra intressanta frågor i sammanhanget är om lärarna anser 
att förberedelseklasseleverna har tillräckliga språkförutsättningar, för att klara 
ämnesundervisningen när de slussas över till sina ordinarie klasser? 
 
Förberedelseklass är avsedd för elever som saknar eller har mycket ringa kunskaper i svenska. 
Det kan röra sig om elever som är nyanlända till Sverige eller elever som kommer från 
flyktingförläggning. Syftet med förberedelseklass är att ge eleverna en lugn start i den 
svenska skolan och att meddela en effektiv undervisning, för att eleverna snabbt ska tillägna 
sig det språk de behöver både i och utanför skolan (Elektronisk referens, 
http://www.stordammen.nu). 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
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Med tanke på att invandringen i Sverige har ökat och att skolan därigenom har fått större krav 
på att bemöta mångfald, kommer vår studie fokusera på språkets betydelse för invandrarelever 
i den svenska skolundervisningen. Vår undersökning kommer även att belysa vikten av 
individens eget modersmål i andraspråksinlärningen och vilka pedagogiska inlärningsmetoder 
som anses skapa förutsättningar för att elever med utländsk bakgrund ska klara sin 
förestående skolutbildning.  
 
Även om begreppet mångfald inte är nytt, bidrar den ökade invandringen i Sverige, enligt 
SOU (1996: 143), till ökade krav på individers förmåga att leva tillsammans i ett 
mångkulturellt samhälle. Skolundervisningens främsta mål bör då vara att bekräfta den 
enskilda individens identitet och ge ett delaktigt samhälleligt medborgarskap, vilket bland 
annat Skola för bildning (refererad i SOU 1996: 143 sid.7), uttrycker;   
 

Genom internationaliseringen och en stor rörlighet över gränserna ställs stora krav på 
förmågan att leva med kulturell mångfald och se den som en positiv kraft. Skolan har som social 
och kulturell mötesplats en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 
arbetar där.  

 
En skola för alla, är enligt SOU (1996: 143), den svenska skolans måtto och sedan långt 
tillbaka ett relativt välkänt jämlikhetskoncept. Om den ideologin efterlevs finns det större 
chans för att det mångkulturella mötet redan i skolan genererar i en större förståelse mellan 
olika kulturer i det framtida svenska samhället.  
Lorentz och Bergstedt (2006), belyser den ständigt pågående debatten om den mångkulturella 
skolans utformning, gällande att skapa förutsättningar för elevers identitet, undervisning och 
socialisering. Frågorna de ställer sig är; Vilka elevgrupper vänder skolans utbildningsformer 
sig till, är alla elever inräknade i definitionen kunskapsutveckling? Får varje enskild individ 
relevant kunskapsförmedling som skapar elevers lika förutsättningar? Lorentz och Bergstedt, 
belyser vikten av att skolan ska främja invandrarelevernas rätt till sin egen etniska identitet 
och hämtar stöd i regeringens proposition 1992/93: 200;  
 

Tusentals barn och ungdomar i skolåldern är invandrare eller har invandrarbakgrund, det 
faktum att så många elever har rötter i andra kulturer innebär i sig att skolan måste kunna 
hantera de skilda värderingar som kan finnas t.ex. i synen på religion, skola, könsroller och 
uppfostran. Språkproblem och motsättningar som kan uppstå på grund av olikheter i bakgrund 
och tankesätt hör till dessa skolors vardag (Lorentz & Bergstedt, 2006 sid. 23). 
 

Eftersom de flesta av Sveriges skolor har blivit alltmer mångkulturella, hävdar Arnberg 
(1988), att skolan bör se det som sin uppgift att skapa förutsättningar för en ökad förmåga till 
mångkulturell förståelse i skolundervisningen. Utifrån ett integreringsmål bestämdes det 
enligt, Stiftelsen Allmänna Barnhuset (refererad i Malmström, 2006), av Integrationsverket 
2006, att bland annat nyanlända invandrarelever skulle få en individuell utvecklingsplan i den 
svenska skolundervisningen. Den individuella utvecklingsplanen skulle vara utformad efter 
elevens bakgrund och levnadsvillkor samt att innehållet skulle vara lättfattligt och begripligt 
för elevens föräldrar att ta del av. Det bestämdes också att skolan skulle ansvara för att elever 
med invandrarbakgrund skulle introduceras i det svenska språket och få tillgång till 
modersmålsundervisning. Skolan fick även som uppgift att introducera invandrareleven i det 
svenska samhället genom samverkan med olika fritidsverksamheter och kulturorganisationer 
samt värna om att eleven får behålla sin kulturella identitet.  
Gagnestam (2005), ifrågasätter skolans demokratigrund, eftersom hans åsikt är att den inte 
alltid lever upp till skollagens förordnande om vördnad för varje individs egenvärde. Det är 
därför viktigt att begreppet kultur begrundas, för att ompröva synsättet på hur fenomenet kan 
få en given plats i skolundervisningen. Tyvärr finns det, enligt Ljungberg (2005), ett bristande 
förhållningssätt i den svenska skolans undervisning att införliva mångfald och skapa 
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förutsättningar för acceptans inför individers olikheter och värderingar. Den mångkulturella 
pedagogiken står fortfarande, menar Ljungberg, i skuggan av det traditionella svenska 
synsättet på skolundervisning. Eftersom skolan är obligatorisk och bör passa alla elever borde 
det därför, påpekar Imsen (2000), utformas en undervisning som tar hänsyn till elevernas 
individuella förutsättningar och behov, oavsett kulturell eller social bakgrund.  
 
Lorentz (2007), förklarar begreppet interkulturell som ett mellanmänskligt handlande, vilket i 
ett pedagogiskt sammanhang betyder både sociala och kommunikativa samspelsprocesser. 
Den interkulturella pedagogiken förespråkar det mänskliga mötet mellan olika kulturer med 
olika bakgrunder, såsom sociala levnadsförhållanden, religion och etnicitet.  
Interkulturell undervisning fokuserar på att lyfta fram olikheter och likheter i elevernas 
kommunikation, där olika kulturella erfarenheter och kunskaper, enligt Lorentz, berikar 
eleverna och främjar olika kulturell identitet. Vygotskijs (refererad i Eklund, 2003), är av 
åsikten att språket lärs in genom att individen medverkar i en språkundervisning som sker 
under mer lediga, sociala och vardagliga sammanhang. Vygotskij, anser även att en 
undervisning som är tvåspråkig ger utrymme för elevens totala språkkunskap, vilket i sin tur 
skapar bättre förutsättningar för elevens kunskapsutveckling i andra skolämnen.  
Det interkulturella lärandet betonar dessutom flerspråkighet i undervisningen, vilket påpekar 
Eklund (2003), understöds av ett flertal organisationer, forskare och andra som arbetar inom 
området. Det är av stor vikt att elever med invandrarbakgrund har en god grundkunskap i sitt 
eget modersmål, hävdar Eklund, det skapar bättre förutsättningar för att lättare lära sig ett 
främmande språk. Kristal Andersson (2001), gör också gällande att om elever från andra 
kulturer kan läsa och skriva på sitt hemspråk, får hon/han större förutsättningar i 
andraspråksinlärningens första fas. 
 
Ladberg (2000), pekar även på att det erhålls en resultatrik språkinlärning om 
invandrarelevernas modersmål integreras i övrig svensk ämnesundervisning. Om olika 
modersmål uppmärksammas i undervisningen, vaknar också ett intresse hos svenska barn att 
lära sig mer om sina utländska klasskamraters kultur och språk. Olyckligtvis vilar kunskapen 
om hur andraspråksundervisningen ska bedrivas, enligt Cummins (refererad i Nauclér, 2001), 
fortfarande på den läroplansgrund som utarbetades utifrån skolans historiskt sett mer 
homogena elevgrupper. Andraspråksinlärning som skapar förutsättningar för kunskap i den 
övriga ämnesundervisning är, enligt Cummins, ett kvalitets- och rättviseanspråk som samtliga 
lärare måste ta på fullaste allvar. Skolan måste få ny insikt om undervisningsmetoder som 
passar mångfald och som implicerar alla ämneslärare, eftersom det finns ett stort behov för 
andraspråkselever att komma i fas utbildningsmässigt. 
 
Vygotskij (refererad i Imsen, 2000), anser att språket är den viktigaste 
kommunikationsformen, att språket skapar en bro mellan människor. Eftersom det svenska 
språket är invandrarelevens inkörsport för att kunna förkovra sig i skolans övriga 
undervisning och i det nya sociala livets koder ska, enligt Nauclér (2001), svenskämnet bidra 
till kunskapsutveckling hos andraspråkelever. Med tanke på att det tar upp till två år att lära 
sig grunderna i ett andraspråk och vidare fem till åtta år att lära sig språkuppbyggnaden, krävs 
det menar Nauclér, mycket professionella lärare.  
Under det att ämnet svenska är ett obligatoriskt kärnämne i den svenska skolan och 
undervisningen bedrivs på svenska fordras, enligt Eklund (2003), minst betyget godkänt för 
att elever ska kunna komma vidare till högre utbildning. Då det svenska språket på många sätt 
ofta är bristande hos invandrarelever kan det i sin tur, menar Elmeroth (1997), skapa 
frustration som påverkar elevens skolgång. Flera elever med invandrarbakgrund har 
studieframgång medan det inte alls är så för många andra. Inlärnings- och studieframgång 
beror till stor del på hur skolan överlag har förståelse inför kulturella och språkliga olikheter 
och kan bemöta och anpassa undervisningen efter elevens behov, betonar Elmeroth. 
Problemformulering 
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Av vår inledning och bakgrund har det förhoppningsvis framkommit att alltfler familjer från 
olika kulturer invandrar till Sverige, vilket i sin tur ökar kravet på den svenska skolans 
bemötande mot invandrarelever som är i stort behov av att lära sig det svenska språket. 
Språket är en viktig förutsättning för eleven att skaffa sig kunskap och färdighet i skolans 
ämnesundervisning och det är även ett villkor för att ingå i en social gemenskap. Därför vore 
det intressant att undersöka hur lärare upplever andraspråksinlärningen och hur 
språkundervisningen är organiserad och anpassad för elever med annat modersmål än 
svenska. Särskilt då detta gäller de lärare som verkar i så kallade förberedelseklasser, är också 
frågan intressant om de anser att eleverna har tillräckliga språkkunskaper för att klara övriga 
ämnesområden när de flyttas över till sina ordinarie klasser. För att ta reda några aspekter 
kring upplevelsen av detta fenomen, vände vi oss till ett antal förberedelseklasslärare på olika 
skolor.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i förberedelseklasser upplever att 
invandrarelever lär sig det svenska språket och vilka pedagogiska verktyg som används 
utifrån elevernas specifika förutsättningar och behov. Anser lärarna att eleverna i 
förberedelseklassen får de språkkunskaper de behöver för att klara av den svenska skolans 
krav i övriga ämnen?  
 
 
Frågeställningar: 
 

 Hur uppfattar förberedelseklasslärare att elever med invandrarbakgrund får kunskap i 
det svenska språket?  

 
 Vilka pedagogiska metoder/hjälpmedel använder lärare i förberedelseklasser under 

andraspråksinlärningen? 
 

 Bedömer förberedelseklasslärare att eleverna har språkliga förutsättningar när de 
slussas över till skolans övriga ämnesundervisning?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori 
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Utifrån våra frågeställningar om hur några lärare i förberedelseklasser upplever 
andraspråksinlärning, pedagogiska undervisningsmetoder och invandrarelevers språkliga 
förutsättningar i övrig ämnesundervisning, tar vi upp vad vi anser vara relevant litteratur till 
vår undersökning.  
 
Mångfald i den svenska skolan 
Eftersom Sveriges skolor blivit alltmer mångkulturella har de flesta lärare, enligt Arnberg 
(1988), träffat barn och föräldrar med en annan språktillhörighet, kulturbakgrund och 
traditioner. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina rötter i ett annat land, vilket 
borde skapa tankar och idéer som leder till nya vägar för att uppnå läroplanens mål och 
direktiv. Skolan som ett centrum för mångfald har en viktig uppgift, anser Arnberg, att ta 
tillvara på och berika sin verksamhet med kulturella mervärden och utveckla flerspråkighet. 
Därför är det viktigt att invandrarelever får möjlighet att utveckla sitt modersmål tillsammans 
med andraspråksinlärningen och att också få behålla en dubbel kulturtillhörighet.  
Det som efterfrågas i skolundervisningen, är enligt Lorentz och Bergstedt (2006), en 
pedagogik som passar in på de villkor som uppkommit genom den förändrade 
samhällsutvecklingen. Den största utmaningen för skolan är att följa nya undervisningsformer 
som ger plats åt mångfald.  
I läroplanen (Lpo, 1994, Fritzes), står det bland annat att; 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

 
Språket som socialisering 
Språket ger, enligt Vygotskij (refererad i Eklund, 2003), en möjlighet för människan att 
tillägna sig den kultur hon lever i, det är grunden till nästan all socialisering. Som aktör i en 
kultur är individen formbar i sin syn på omvärlden och kan därför även förändra och omforma 
sitt tänkande i mötet med en ny kultur. Vygotskij, var också övertygad om att det går att 
förbättra skolans undervisningssituation och hans teori har kommit att betyda mycket inom 
pedagogikens område. Enligt Säljö (refererad i Forssell, 2005), menade Vygotskij att lärandet 
uppkommer genom kommunikation med andra, genom att ta till sig och använda kollektiva 
praktiska erfarenheter. Det leder till utveckling, inte endast under vissa mognadsstadier i en 
människas liv, utan under en viss utvecklingsperiod. Då barnet nästan bemästrar en situation 
ensam, klarar han/hon den helt med stöd från någon som redan innehar erfarenheten. Det 
främjar nya sätt att tänka ansåg Vygotskij, som bidrar till att människor hela tiden utvecklas i 
att förstå världen.  
Enligt Imsen (2000), var Piaget av åsikten att språket är en skapad produkt som spelar en 
underordnad roll hos elevers intellektuella utveckling. Även om kunskap, enligt Piaget 
uppkommer i sociala miljöer, utgår den framförallt utifrån barnets egna utvecklingsstadier. 
Deweys (refererad i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004), teori ”Learning by doing”, utgår 
från en inlärning såsom, att den gemensamma aktiviteten i gruppen skulle styra barnets 
kunskapsutveckling, där den styrda undervisningen enligt Dewey var slöseri med både tid och 
kraft.  
 
Forskning och förhållningssätt kring andraspråksinlärning 
Lindberg (2005), tar upp flera undersökningar som belyser många pågående debatter och 
utvärderingar som gjorts kring andraspråksinlärning, vilka påvisat att olika varianter av samtal 
tillsammans med vanliga sysslor kan utveckla språkinlärning. Det går inte att skilja språket 
från det sociala sammanhanget anser Lindberg, det är kontexten som avgör reglerna för hur 
språket används. Den etnografiska forskningen inom skolan har enligt Lindberg, 
uppmärksammat vad elever med olika etnicitet och bakgrund upplever och påverkas av när de 
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pendlar mellan språkanvändningen i hemmet och i skolan. Det är oftast en stor skillnad 
mellan olika miljöer, samspel och socialisationsmönster som skapar en svårighet 
beteendemässigt för elever i en minoritetsgrupp. Minoritetsgrupper har inte kännedom om de 
självskrivna koderna som majoritetsgruppen har, vilket gör det svårt att i klassrumssituationer 
uppträda som den lärarstyrda undervisningen vanligtvis förväntar sig.  
Inom forskningen om andraspråksinlärning ställs också frågan om i vilken grad den formella 
och den informella inlärningen kan särskiljas, vilket enligt Kraschens (refererad i Lindberg, 
2005), är två helt olika språkinlärningsprocesser. Den formella undervisningsformen är mer 
teoretiskt styrd, vilket hämmar inlärning anser Kraschen, eftersom den erhållna kunskapen 
begränsar förutsättningarna för en flödande och spontan kommunikation. Den informella 
undervisningen skapar bäst förutsättningar för en gynnsam språkinlärning. Det vill säga, 
menar Kraschen, att språkinlärningen sker under mer avspända kommunikativa former och att 
det då även bör erbjudas en omväxlad och förståelig språktillströmning. 
 
Imsen (2000), anser att de gammaldags traditionella och auktoritära inlärningsmetoderna 
enbart tillämpade elevers utantill inlärning, vilket även Nauclér (2001), påpekar är en 
undervisning som endast bidrar till elevens intellektuella kapacitet på en låg nivå. Cummins 
(refererad i Nauclér, 2001), är av åsikten att de mellanmänskliga relationerna är av stor vikt 
för andraspråkseleverna, dels för insikten i mötet med den nya kulturen, dels för sitt 
engagemang i kunskapsutvecklingen. Elever med invandrarbakgrund står ofta mittemellan sin 
egen kultur och den nya, därför är det viktigt att elevens egen kulturella identitet bemöts 
positivt och får en accepterad plats i den nya kulturformen. Det är här som läraren har den 
största möjligheten att utveckla förståelsen inför att eleven måste få ha sin egen personlighet 
och samtidigt få möjligheten att lära sig att uttrycka den på det nya språket, påpekar (Nauclér, 
2001).  
En viktig funktion när det gäller språkinlärning är, enligt andraspråksforskaren Swain 
(refererad i Lindberg 2005), att skolelever får medverka aktivt under språklektionerna. 
Det kräver både en kvalificerad och en öppen kommunikativ interaktion i undervisningen 
menar Swain, vilket ger möjligheter för eleven att förkovra och utveckla sitt andraspråk. Ofta 
får kommunikativa samspel i språkundervisningen stå tillbaka, framhåller Lindberg (2005), 
för att så effektivt som möjligt förbättra eleven i teoretiska språkkunskaper.  
 
Lärarens roll i kunskapsförmedlingen 
Imsen (2000), anser att varje lärare borde försöka ta reda på vad som rör sig i de ungas inre 
och skaffa sig en insyn hur de lever sitt liv utanför skolporten. Att ha kännedom om individers 
övergripande situation, är enligt Imsen (2000), en av de viktigaste förutsättningarna för en 
meningsfull undervisning för eleverna. Det är då, menar Hultinger och Wallentin (1996), upp 
till varje lärare att ta fram en arbetsmetod som är bäst för den enskilde eleven. Det som är 
speciellt med lärarrollen på en mångkulturell skola, är att inte enbart vara lärare utan även en 
allmän pedagog. Att kraven har ökat på lärare, är enligt Hargreaves (1998), helt klart med 
tanke på att samhället också har förändrats och frågan är hur lärare ska orka. Ny lagstiftning 
om bland annat integrering av elever med utländsk bakgrund i vanliga klasser, ställer högre 
krav på lärarna att bemöta elevers specifika behov i undervisningen. Det finns flera faktorer 
som påverkar lärarens yrkesroll, vilka kan vara helt oförenliga med varandra, menar 
Hargreaves. Dels att det ställs högre krav på lärarens undervisningskompetens och på dennes 
arbete utanför klassrummet, exempelvis ledaransvar och fortbildning inom sitt gebit. 
Ytterligare en faktor bland flera som påverkar pedagoger negativt, innebär enligt Hargreaves, 
att lärarens undervisningstid minskar gällande planeringen av en kreativ skolundervisning och 
en minskad tid för att vistas i klassrummet tillsammans med eleverna. 
Lärarna har stora krav på sig att vara mer än lärare, de ska även vara en resurs för skolans 
administrativa enheter och lärare utsätts för mer stress än någonsin, hävdar Hargreaves, vilket 
inverkar på kvalitén i undervisningen.  
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Nauclér (2001), anser att det pedagogiska förhållningssättet kan leda till att elevens syn på 
kunskap antingen avvisas, eller att det skapar förutsättningar för elevens motivation under 
språkinlärningen. Lärarens roll i andraspråksundervisning är av stor betydelse för elevens 
vilja och motivation till inlärning. Forskning har påvisat att läsinlärning på ett andraspråk 
underlättas av att läraren väljer undervisningsmaterial som är intressant, igenkännande, 
lättförståelig och knuten till elevens egen kultur. Det är viktigt att inlärningen leder in eleven i 
det nya språket bit för bit, så att förståelsen utvinns genom ett sammanhållet område åt 
gången.  Den egna kulturella anknytningen i texten förhindrar att läsaren fastnar i ett 
obegripligt textinnehåll som stör förståelsen och som underminerar modersmålspråket. 
Lindberg (2005), anser att svåra texter hämmar elever att vilja ta till sig det nya språket och 
att det kan vara en av de många olika anledningar till att minoritetsgrupper kan ha en 
upplevelse av att befinna sig i en underlägsen position gällande både språk och social 
gemenskap. Individens känsla av underlägsenhet kan, enligt Hultinger och Wallentin (1996), 
bland annat bidra till dennes eget val att distansera sig från det nya landets kulturella 
gemenskap. Kulturell slutenhet behöver inte alls, enligt Hultinger och Wallentin (1996), vara 
kopplat till påtvingat utanförskap eller rasism, det kan istället symbolisera en individs 
självvalda tillhörighet i den egna gruppen, vilket är ett vanligt förekommande beteende bland 
både svenskar och invandrare. Det är ofta talföra ledare som bygger upp homogena sociala 
nätverk med en strategi som går ut på att avstå från kontakt med dem som är annorlunda eller 
oliktänkande. Det kan framstå som utmanande för de människor som bejakar öppenhet till 
mångfald, som ser det som berikande att får ta del av andra kulturers värderingar och 
erfarenheter.  
 
Mångkulturell förståelse genom interkulturellt lärande 
Vår mångkulturella värld är i behov av interkulturell förståelse, vilket Lahdenperä (refererad i 
Gagnestam, 2005), markerar att interkulturellt lärande kan bidra med. Möjligheten att uppnå 
förståelse inför kulturell mångfald i läroprocesser, är att elever från olika kulturer med olika 
värderingar kan mötas i samförstånd och ha ett utbyte av varandras erfarenheter. 
Grundpelaren för interkulturellt lärande är, enligt Westerberg och Linnér (refererade i Eklund, 
2003), att först se hur klassen är sammansatt och anpassa undervisningen därefter. Alla elever 
måste få en möjlighet att komma till tals, där olika värderingar och kulturer ständigt korsas i 
en dialog. Dialogen ska ge möjlighet att synliggöra både medvetna och omedvetna 
värderingar för att se vad som döljer sig under ytan, vilket är viktigt för att kunna arbeta med 
dem.  
Eklund (2003), återger en rapport från ett skolutvecklingsprojekt på låg och mellanstadiet, om 
betydelsen av interkulturell undervisning. Lärare, elever och föräldrar deltog tillsammans i 
projektet som pågick i sex år, där eleverna både hade spanska och svenska som modersmål. 
Syftet med uppslaget var att det interkulturella lärandet skulle innefatta en så stor bredd som 
möjligt inom mångfald/kultur, med målet att öka elevernas medvetenhet och förståelse inför 
olika kulturer. Ytterligare ett mål med projektet var att få en övergripande syn på språk och att 
alla elever skulle språkutvecklas, med fokus på bild och text i undervisningen. Bägge språken 
användes i undervisningen, vilket medförde att modersmålsundervisningen fick en stärkt roll, 
genom att elever med svenska som första språk deltog i spanskundervisningen. Enligt Eklund, 
påvisade projektet att det var möjligt att undervisning och mångfald går att sammanfoga och 
att det bidragit till positiva upplevelser för samtliga deltagare.   
 
Bild och musik som språkliga uttryckssätt  
Enligt Calderon (2004), bör lärare, som får uppdraget att undervisa elever i ett nytt språk vara 
kreativa och våga pröva nya inlärningssätt. Bilden kan vara ett uttrycksmedel när individen 
inte kan tala ett nytt språk och i en förberedelseklass kan elever antyder Hasselrot (2004), 
utvecklas mera fritt när det gäller andraspråksinlärningen, för att senare slussas ut i de svenska 
klasserna. Genom det fria bildskapandet kan också elevernas särskilda behov upptäckas på ett 
tidigare stadium, vilket troligtvis inte skulle ha samma möjlighet att uppmärksammas i en 
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vanlig klass, då elever måste nå vissa mål enligt kursplanen. Musik är också en kontrast till 
andra ämnen, vilket enligt Sandberg (1996), kan ge möjligheten för elever att förstå mångfald. 
Musiken är en del av kulturen och kontakt med olika slags musik ger ofta elever en positiv 
och intressant upplevelse, där det också finns utrymme för åsikter och relationer. Fritz 
(refererad i Lorentz & Bergstedt, 2006), anser att musiken bidrar till både en kollektiv och 
individuell förståelse när människor använder och uttrycker den tillsammans, att det är öppnar 
upp individers identitet. Olika kulturers musik är inte längre platsbunden eller knuten till den 
specifika kulturen och de värderingar som kopplas samman mellan musik och kultur frigörs 
just genom musiken. Värdet av musikens uttryckssätt som ett redskap för social gemenskap 
borde, enligt Fritz, få en större plats som estetisk praxis i den övriga ämnesundervisningen. 
  
 
Språkinlärning som integrerar övriga undervisningsämnen  
Åberg (refererad i Larson, Ringqvist & Valfridsson, 2005), belyser de skönlitterära texterna 
som en inspirationskälla för att lära sig ett främmande språk. Under mitten av 1900-talet 
ansågs de traditionella skoltexterna vara viktigare att lära in för få kunskap i det vardagliga 
språkbruket, dock har skönlitteraturen åter tagit plats som en betydelsefull faktor i 
språkundervisningens inlärningsprocess. Fördelar är att stora textmängder bearbetas av 
läsaren och att det skapar ett stort ordförråd samt att berättelserna också framställer kulturella 
aspekter. Skönlitteratur är viktig för svensk språkundervisning och är, enligt Åberg, ett 
område som forskningen borde undersöka vidare. Även om det finns många 
språkundervisningsrapporter så visar de endast på undervisningens utförande och uppnådda 
resultat, det som saknas är som händer när eleverna bearbetar och analyserar texten. 
 
Idén om sagoböcker som läromedel blev nyckeln till ett arbetssätt som integrerade alla ämnen 
till en helhet, vilket Naucler (2001), illustrerar utifrån utvecklingsprojektet Barnboksfiguren- 
en tillgång på olika plan. Här användes barnlitteraturen på flera sätt i 
andraspråksundervisningen, bland annat genom att läraren läste högt för klassen och att 
barnen läste för varandra eller var och en för sig. Det fanns även en möjlighet att låna hem 
böckerna för gemensam läsning med familjen och många elever använde sina småsyskon som 
åhörare. Vissa elever valde också att läsa sagorna för sina föräldrar på både svenska och sitt 
eget modersmål. Det bidrog till föräldrarnas delaktighet i skolundervisningsmaterialet och i 
barnens hemläxor, vilket blev en lärorik och glädjande samvaro för många familjer. Eftersom 
de traditionella skolböckerna helt byttes ut fick barnen inflytande över vilken 
barnbokslitteratur som skulle köpas in. Det väckte ett begärligt intresse hos barnen att delta 
tillsammans med sagofigurerna i diverse skolprojekt som ofta inkluderade de flesta ämnena 
(Nauclér, 2001) 
 
Användandet av olika tema är också ett arbetssätt i undervisningen som utvecklar elevers 
kunskap inom flera ämnesområden, menar Pramling, Samuelsson och Sheridan (2002). 
Temats innehåll, kan exempelvis vara ett särskilt fenomen som bearbetas och leks fram i det 
vardagliga och funktionella undervisningssammanhanget. Syftet med tema som arbetssätt är 
att väcka elevers intresse och delaktighet inom olika ämnesområden, vilket också bidrar till en 
mer övergripande kunskapsutveckling. Pedagogen förklarar olika händelser under temats 
gång, för att skapa förändring i barnens sätt att tänka och förstå undervisningen.  
Ett tema kan pågå både under en längre eller kortare tid, på en bestämd dag, tid eller plats 
med syftet att sätta prägel på hela verksamheten och helhetssynen på barns lärande och 
utveckling inom många olika ämnesområden. 
 
Vikten av elevens eget modersmål i andraspråksundervisning 
Barn som har två språk borde uppmuntras att utveckla sin kunskap inom både sitt första - och 
andraspråk, påpekar Calderon (2004), eftersom en tvåspråkig individ ofta kan identifiera sig 
med den ena språkkulturen i en situation och ingå i den andra vid ett annat tillfälle. 
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Tvåspråkiga barn utvecklar sällan två språkkulturer lika mycket, utan det är först som äldre de 
väljer vilken språkkultur som ska förstärkas. Därför är det viktigt poängterar, Nauclér (2001), 
att undervisningen tillämpar en så omfångsrik språkanvändning som möjligt, både muntligt 
och skriftligt. När eleven får tillgång till texter som går att relatera till den egna kulturen eller 
den personliga bakgrunden, växer intresset av att läsa mer. Elevens eget analyserande och 
skrivande på det egna modersmålet och andraspråket, leder till en ökad kunskapsinriktad 
språkförmåga. För att elever med invandrarbakgrund ska klara av att ta till sig kunskap i 
skolundervisningen, krävs det att skolan disponerar andraspråksundervisningen väl. 
Förutsättningen för andraspråkselevernas kunskapsutveckling är att språk- och 
kunskapsförmedling går hand i hand. Skolans språkpolicy kan antingen öppna väg för dessa 
inlärningsprocesser som ger alla lärare möjlighet att samarbeta, påpekar Cummins (refererad i 
Nauclér, 2001). Eller så kan skolans organisation hålla de invanda inlärningsmetoderna kvar 
och skylla hela språkproblematiken på invandrarelevernas medhavda kunskaper som 
intellektuellt otillräckliga. 
  
Calderon (2004), påpekar även att elever som behåller och utvecklar sitt modersmål parallellt 
med inlärningen av det svenska språket, kommer att berika och komplettera båda språken. 
SOU (1996: 143), refererar till hemspråkets egen kursplan i den svenska grundskolan som 
framhåller;  
 

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 (SOU, 
1996: 143 sid. 157).  

 
Barn med invandrarbakgrund ska enligt skollagen undervisas på sitt modersmål, dock handlar 
det inte bara om rättighet understryker Ladberg (2003), utan det är även ett särskilt behov hos 
invandrarelever. Undervisning på elevens förstaspråk upplevs som en stor hjälp vid 
inlärningen av andraspråket och den språkbron behövs i mötet med en ny kultur och ett nytt 
språk. Familjer bör uppmuntras att behålla sitt modersmål, vilket inte var fallet tidigare då 
föräldrar med utländsk bakgrund avråddes bland annat av barnavårdscentralens personal, 
talpedagoger och barnläkare att tala sitt eget språk med sina barn. Det har resulterat i många 
familjetragedier, då medlemmar i samma familj splittrats på grund av bristande kommunikativ 
förståelse.  
 
Vygotskij (refererad i Eklund, 2003), var en av de tidiga forskarna som lyfte fram 
tvåspråkighetens positiva betydelse för individen, med åsikten om att det var en nödvändighet 
att kunna fler språk, för att klara sig i ett land med många olika nationaliteter. Barnet får 
omedvetet med sig sitt modersmål från sin omgivning, däremot är inlärningen av ett andra 
språk avsiktlig och genom barnets kunskapsutveckling i sitt förstaspråk skapas en 
språköversikt som kan användas i ett andraspråk. När individen tar till sig ett begrepp på ett 
främmande språk, stödjer han/hon sig på sin modersmålskunskap angående samma begrepp 
och vise versa, andraspråkinlärningen bidrar då även till en hög kunskapsutveckling i barnets 
modersmål. Om minoritetsgrupper får känslan av att behöva avstå från sitt eget modersmål 
kan, menar Eklund (2003), det skapa en upplevelse av att ge upp den egna kulturen. 
Uppfattning är enig bland forskare kring detta och även att vikten av individens goda kunskap 
i sitt modersmål, skapar bättre förutsättningar för andraspråksinlärning. Det som framkommit 
är att motståndet kring detta oftast ligger hos den enskilda individen, skolundervisningen och 
samhället. Problematiken ligger också bland annat i den långa inlärningsprocessen som enligt 
Eklund, redan i sig skapar hinder för minoritetsgrupper jämfört med majoritetsbefolkningen.  
 
Rätten till elevers lika villkor i skolundervisningen  
Nauclér (2001), gör gällande att elevers tidigare kulturella erfarenheter är viktiga att lyfta 
fram och synliggöra i klassrummet, för att barn från andra kulturer ska komma till tals och 
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känna sig delaktiga i den svenska elevgruppen. Lärarens identitetsbekräftelse ökar elevens 
självkänsla och är den största drivkraften till aktivt deltagande och motivering under 
inlärningsprocessen. Elmeroth (1997), tycker att det vore bra om alla lärarna får utbildning i 
svenska som andraspråk, för att kunna förhindra att invandrareleverna misslyckas i sina 
studier både i dagsläget och i framtiden. Även skolans läromedel borde ses över, eftersom 
författarna vanligtvis vänder sig till svenska elever. Textinnehåll har ofta begrepp som är 
kulturförenade, vilket utgör alltför svåra problem att förstå för andraspråkselever i de flesta 
skolämnen. Skolans värderingskategoriseringar angående elevers kunskapsintag och 
studieresultat utgörs ofta via olika betygskriterier. Dock finns det, enligt Ljungberg (2005), 
kategoriseringar som går utanför dessa ramar som bland annat grupperar elever utifrån 
etnicitet. Kategoriseringar av detta slag bidrar till en invandrarstämpel, som utgår från 
föreställningen att dessa elever inte åstadkommer något i skolan.  Det kan också handla om 
uppfattningar att just invandrarelever inte har de förutsättningar till kunskap som skolan 
kräver. Etnicitet är ofta ett uttryck för något specifikt och annorlunda, minoritetsgrupper blir 
ofta underställda majoritetsgrupper som dominerar rådande samhällsnormer och värderingar, 
vilket även avspeglar sig i den svenska skolan, påpekar Ljungberg.  
 
Återspeglas samhällelig segregation i skolan? 
Enligt SOU (1996: 143), har den så kallade svenska kulturen som en enhetlig kulturpåverkare 
splittrats, vilket gör att många inte längre känner igen de gemensamma invanda värderingarna 
som har ansetts specifikt svenska. Det är en samhällelig utvecklingsförändring som påverkar 
de skiftande generationernas sätt att uppfatta sig själva och se på sin omvärld.  
Eklund (2003), tar bland annat upp forskningens minskade intresse för undersökningar om hur 
skolans undervisning påverkar alla elevers socialisations - och inlärningsprocesser, oavsett 
bakgrund och etnicitet. Det som forskningen istället fokuserat på är attitydmätningar om 
elever och vuxnas syn på det mångkulturella samhället och på invandrare. Olyckligtvis, menar 
Lorentz och Bergstedt (2006), skapar samhällssegregationen en åtskild skolundervisning för 
vissa elevgrupper, eftersom den mångkulturella kunskapsförmedlingen ofta betraktas som en 
undervisning för individer med bristande kunskaper. Därigenom förstärks också den negativa 
synen på främmande kulturer och som i sin tur stämplar undervisningen på samma sätt. I och 
med att många invandrarelever placeras i närområdets skolor som ofta är invandrartäta och 
isolerade från det svenska samhället, blir deras kunskapsutveckling och samhällssocialisering 
lidande. Tyvärr utgår skolor, enligt Ljungberg (2005), från närområdet, från 
upptagningsområdet som ska bidra till en gemensam samlingsplats för dess invånare. 
Dessvärre anmärker Ljungberg, har den tanken inte fallit så väl ut i vårt mångkulturella 
samhälle, eftersom de invandrartäta bostadsområdenas befolkning på så vis blir ännu mer 
segregerade. Kännetecknande byggnadsstil avgör olika områdens status och 
attraktionsvärdering och dessa föreställningar överförs också på de tillhörande skolorna. 
Ljungberg, hävdar att skillnaderna mellan så kallade ”sämre” eller ”bättre” bostadsområden 
sätter en stämpel på dess invånare. Stämpeln påverkar i sin tur individernas inflytande och 
makt i samhället, vilket inte bara är ett platsbundet problem utan som förekommer världen 
över.  
 
Förutom att invandrarelever har stora krav på sig att lära sig den nya kulturens språk och 
sociala koder har många, enligt Angel och Hjern (2004), också obehagliga upplevelser med 
sig i bagaget. Ladberg (2003), påpekar att individers sinnestillstånd har stor inverkan på 
språkinlärningen, känsla av sorg och oro skapar ett överlägset hinder i inlärningsprocessen. 
Angel och Hjern (2004), anser att om det avsattes tillräckligt med resurser till skolan för att 
bemöta mångfald skulle de flesta av elever med utländsk bakgrund lyckas bättre i skolan. 
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Metod 
 
Med tanke på vårt syfte att ta reda på förberedelseklasslärares upplevelser gällande 
invandrarelever andraspråksinlärning, undervisningsmetoder samt elevens språkliga 
förutsättningar inför mötet med övriga ämnesområden, bestämde vi oss för att använda 
kvalitativ metod i vår studie.  
Inom den kvalitativa metoden har man olika tekniker såsom direkt observation, deltagande 
observation, intervjuer och analys av källor (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). För att 
hitta den metod som passade vårt syfte bäst valde vi att testa två olika tekniker inom den 
kvalitativa forskningen och startade med en pilotstudie, med vars hjälp vi utförde en 
observation och en intervju på samma skola.  
 
Vår studie bygger på kvalitativ metod med hermeneutisk tolkning, för att få en djupare inblick 
och större insyn i några förberedelseklasslärares upplevelser kring andraspråksinlärning.  
Syftet med hermeneutiken är enligt Patel och Davidsson (2003), att tolka och förstå de 
grundläggande villkoren för individens upplevda livsvärld, vilket vi anser att vår 
undersökning har syftat till. Meningen är att människans existens och även spåren av dennes 
handlingar, livsyttringar kan tolkas utifrån språket, på samma sätt som tolkningar sker vid 
verbala yttranden och skrifter. Forskarens roll är subjektiv, engagerad och öppen, det 
hermeneutiken står upp för är det kvalitativa tolknings- och förståelsesystemet. Ett 
hermeneutiskt forskningsperspektiv är, att med subjektivitet och inlevelse fånga upplevelser 
och försöka förstå samband, språk och kommunikation, vilket vi menar är ett sådant 
sammanhang som vi skildrar. Starrin och Svensson (1994), anser att genom att utgå från 
helheten till delar av en händelses sammanhang skapas ytterligare förståelse, tolkning och 
förståelse utgöt grunden till den hermeneutiska spiralen. Varje fråga i sig innefattar vad frågan 
handlar om och vad man söker i den. Genom att formulera en uppfattning om något för att 
sedan reflektera över detta fungerar som en grund, för att stegvis utveckla metodiken i 
kunskapssökandet av fenomenet eller förhållandet. Det bidrar till att bilden sakta växer fram, 
från att pröva tolkningar av materialet mellan del och helhet kommer forskaren så småningom 
fram till en tolkning som verkar mest rimlig.  
 
Olsson och Sörensen (2001), beskriver att närhet mellan intervjuare och informant skapar 
ömsesidig påverkan i ett jag/du förhållande, där de delger varandra sina innersta tankar och 
upplevelser. Den erhållna informationen från intervjuerna ska tolkas och framställs i den 
bearbetade texten, där språket blir en förutsättning för förståelse. Den kvalitativa metoden ger 
en större möjlighet att komma nära det problem som forskaren avser att undersöka. 
 
Pilotstudien 
Inför pilotstudien tog vi kontakt med rektorn på den tilltänkta skolan och bad om tillstånd om 
att intervjua en förberedelseklasslärare och göra en observation i en förberedelseklass. Efter 
samtycke från rektorn tog vi kontakt med läraren och bestämde tid för en observation och en 
intervju under samma dag.  
 
Vår observation var öppen det vill säga att eleverna blev informerade i förväg om att vi skulle 
vistas där under skoltid. Vi fick möjlighet att gå mellan två klassrum och observera elever 
som befann sig i respektive undervisningslokal, vilket gav oss en inblick i både elevers och 
lärares beteende under språkundervisningen. Eftersom vi till viss del antecknande vissa 
händelser under lektionerna påverkade vi med all säkerhet, om än omedvetet situationen i 
klassen. Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997), bygger observation oftast på 
anteckningar som ger en kronologisk bild av olika händelser som är knutna till en plats och 
till ett antal individer. Enligt vår uppfattning var observationen berikande på så sätt att vi fick 
iaktta förberedelseklassernas undervisningspraxis, vilket även påverkade vår senare 
omstrukturering av vissa frågor i vår intervjuguide.   
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Kvale (1997), påvisar att förundersökningen, då exempelvis pilotstudier, hjälper forskaren att 
kritiskt granska och inse vilket alternativ som är bäst för att uppnå en tillfredställande grad av 
reliabilitet och validitet i en studie. Eftersom vi testade två olika metoder i pilotstudien kom vi 
fram till att av de två passade intervjuer bäst som undersökningsmetod, utifrån syftet med vår 
studie.  
För forskare som intresserar sig för hur människor upplever sin egen livsvärld är den 
kvalitativa metoden är ett självklart val anser Kvale (1997), för att få inblick och förståelse 
samt för att kunna skildra det fenomen som intervjupersonen berättar utifrån sina innersta 
tankar och upplevelser. 
 
 
 
Huvudstudien 
 
Urval 
Vi beslutade oss därför att intervjua ytterligare sex förberedelseklasslärare i Västra 
Götalandsregionen, vilket tillsammans med pilotstudien blev sju intervjuer på fyra olika 
skolor. Respondenterna var sammanlagt sex kvinnor och en man, i åldrarna tjugofem till 
femtiofem år. För att få kontakt med lärare, sökte vi först upp rektorerna på respektive skola 
där det fanns förberedelseklasser och bad om tillstånd att intervjua några lärare. Efter rektorns 
samtycke besökte vi de olika skolorna för att träffa och intervjua lärarna, vilket utfördes på 
deras respektive arbetsplats/skola. Vi ställde samma frågor i samma ordningsföljd till samtliga 
intervjupersoner, utifrån vår intervjuguide.  
 
Vår uppsats bygger således på en intervjuguide med ostrukturerade frågor, för att lämna stor 
frihet till informanter att fritt prata om det som anses vara viktigt att framhålla. Intervjuguiden 
skall innehålla de ämnen som studien syftar till att undersöka, enligt Kvale (1997), samt i 
vilken ordningsföljd frågorna ska ställas. Kvale, anser att denna typ av intervju är 
halvstrukturerad, eftersom guiden endast innehåller en översikt angående de teman och 
förslag till frågor som ska belysa och begränsa det som är avsett att undersökas i studien.  
Innan intervjuerna informerade vi våra informanter om syftet med vår undersökning och vårt 
ansvarstagande om informanternas anonymitet och frivilligt deltagande. Vi bad om tillåtelse 
att vara två vid intervjutillfället och att få banda det, intervjuerna pågick i 45-50 minuter 
vardera. När intervjuerna är genomförda och mättade, anser Trost (2001), att det många 
gånger erhålls ett stort och rikt material att bearbeta, med stor möjlighet att finna många 
intressanta händelser, upplevelser och mönster.  
 
Tolkning/förståelse  
Olika tolkningssätt används vid analys beroende på bland annat den tolkandes 
abstraktionsnivå.  Dessa är exempelvis, elementär tolkning, berättande tolkning, vetenskaplig 
tolkning och olika knytning till teorier. Vilken metod man använder sig av beror mycket på 
hur omfattande undersökning man har gjort (Ödman, 1994). I vårt arbete kommer vi att knyta 
teori till empiri genom den kvalitativa undersökningens tillvägagångssätt. 
Meningen är att resultatet ska bygga på innebörden i den insamlade data, det vill säga att 
resultatet inte ska grundas, i varje fall inte primärt, på en teori som anses lämplig enligt 
forskarens förutfattade meningar. Kravet i hermeneutiska studier är att delarna som anses 
väsentliga i forskningsprocessen ska redovisas, så att läsaren kritiskt ska kunna granska den 
data som vår tolkning bygger på (Ödman, 1994). 
 
Kvale (1997), framställer den skildrande meningstolkningen som ett hermeneutiskt kretslopp. 
En ständig växling sker mellan delar och helhet, där insikt uppnås genom en ständigt 
pågående process att tolka och framställa de enskilda delarna till helheten. Därmed klarnar 
förhoppningsvis den vaga uppfattningen om helhetstexten, vilket bidrar till ytterligare 
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kunskap. Ödman (1994), påvisar att hermeneutisk studie ofta presenteras enligt den så kallade 
hermeneutiska spiralen, där det ena tolkningen bygger på den andra. Det vill säga den 
hermeneutiska spiralen handlar om relationerna mellan olika delar som bygger en helhet, där 
det sker olika omtolkningar och förändringar i samspelet mellan del och helhet. 
I vår studie förmedlar vi det som vi anser ha kommit fram genom det stoff som informanterna 
delgivit oss, för att öka läsarens förståelse av det fenomen vi undersökt. 
Enligt Ödman (1994), hänger läsarens förståelse ihop med hur forskaren har redovisat och 
förmedlat resultatet i den färdiga texten, då utifrån forskarens egen tolkning och förståelse om 
det som framkommit i undersökningen. Vi har strävat efter ett tydligt och enkelt uttryckssätt i 
vårt sammanställda resultat, för att så noggrant som möjligt skildra det vi tolkat och förstått av 
det som sagts eller visats, utifrån det fenomen vi undersökt.  
 
Reliabilitet och validitet  
Vi menar att validiteten i vår studie är relativt hög, det vill säga att vi faktiskt har undersökt 
det vi syftat till att undersöka, utifrån problemformulering och frågeställningar. Vi har skrivit 
ut de inspelade intervjuerna ordagrant och strävat efter att genomförandet av analysen och 
rapporteringen ska motsvara verkligheten så mycket som möjligt. Analysen av våra intervjuer 
är dock inte generaliserbara, i varje fall inte i statistisk mening med hänsyn till att 
undersökningen enbart bygger på ett fåtal intervjuer.  Sannolikheten att en liknande 
undersökning i andra skolor skulle visa exakt samma resultat är med andra ord liten, på grund 
av att förberedelseklasser fungerar olika på olika skolor inom olika kommuner. Ändå menar 
vi att vår studie söker något väsentligt. Magne Holme och Krohn Solvang (1997), beskriver 
den kvalitativa metoden som en metod med både starka och svaga sidor. Kvalitativ metod i 
jämförelse med kvantitativ metod kan bli mer ifrågasättande. Forskare som använder sig av 
kvalitativa metoder ställs ibland inför en svår uppgift att bevisa sina svar som legitima och 
hållbara. 
 
Kvalité  
Intervjuns kvalité beror bland annat på, enligt Kvale (1997), intervjuarens förmåga att utforma 
en intervju som ska leda till en stor trovärdighet och med hög kvalité. 
En intervjus kvalitet beror också på intervjuarens talang och skicklighet att sammanställa 
inkommande data. Vid en intervju vill forskaren tolka det som har sagts och det som inte har 
sagts. Om det förekommer indikationer om att forskaren har tolkat kroppsspråk, betoning och 
tonläge på fel sätt, måste frågan på nytt ställas till informanten för att intervjuaren ska kunna 
försäkra sig om att ha förstått informanten på rätt sätt. Ehn och Klein (1999), påpekar att 
forskarens reflektion över sitt eget deltagande i forskningsprocessen är oerhört viktig för 
sammansättningen i den färdiga texten, i presentationen av vad informanternas egna ord 
egentligen uttryckte. Enligt vår egen uppfattning har vi uppnått en god kvalité i vår 
undersökning med tanke på att våra intervjuer bandades, vilket gav oss tillfället att kunna gå 
tillbaka och lyssna på bandet om vi uppfattat informanternas svar korrekt och att vi inte missat 
något väsentligt. Vi var två vid varje intervjutillfälle och det gav oss enligt vår egen mening 
möjlighet att observera informanternas uttalade och outtalade (kroppsspråk, mimik) svar, där 
vi strävat efter att tolka och förstå svaren utifrån informanternas perspektiv.  

Etiska aspekter 

Forskarens etiska principer är av stor vikt vid en intervju och även medvetande om vilken 
kunskap som kommer att inhämtas och till vems nytta. Forskaren ska också tänka på att 
skydda informanternas anonymitet mot eventuella konsekvenser. Varje forskare borde, enligt 
Kvale (1997), följa tre etiska aspekter vid varje intervju, vilka gäller vetenskapligt ansvar i 
relation till undersökningspersonerna och forskarens beroende. Det innebär att forskaren bör 
använda sin professionalitet som ska leda till trovärdighet och önskat resultat. Forskarens 
förmåga att använda sig av olika roller beroende på vilka personer som ingår i 
undersökningen, är av stor vikt. Forskaren ska hålla distans till informanten, för mycket 
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närhet skapar risk att försvaga intervjuarens professionalitet, vilket då kan förhindra att 
intervjun tolkas utifrån informantens perspektiv.   

En risk, enligt Ödman (1994), är att forskaren kan anta en teori som ett medel för att bestyrka 
sitt eget tolkningsarbete. Forskaren har kanske valt den teorin just för att den stämmer in på 
hans/hennes egna förväntningar eller för att styrka egna förutfattade meningar. Under en 
sådan uppkommen situation är risken stor att forskaren bortser från de delar av verkligheten 
som skulle kunna falsifiera teorin. Det kan också hända att forskaren omtolkar information 
och förenar verkligheten med den icke lämpliga teorin. Enligt Olsson och Sörensen (2001), 
gäller flera grundläggande etiska principerna i alla mänskliga relationer inom forskning. 
Bland annat autonomiprincipen, vilken är forskaren hänsynstagande gällande personers 
möjlighet till självbestämmande och integritet, där informationen som ges skall vara 
förståelig. Godhetsprincipen, är forskarens strävan att göra gott genom att komma fram till ny 
kunskap på ett effektivt och tillitsfullt sätt. Principen att inte skada, är att forskaren skall 
respektera och ta hänsyn till försökspersonernas integritet och värderingar. Slutligen gäller 
rättviseprincipen, att alla människor skall behandlas lika. Vi anser att vi eftersträvat att bygga 
upp ett förtroende mellan oss och informanterna och att vi har bemött dem på ett likvärdigt 
sätt. Vi garanterade dem anonymitet, att materialet från intervjun bevaras säkert och inte 
kommer någon annan tillhanda och att intervjun är frivillig och kan avbrytas närhelst de 
önskar. 
 
 
Informationskravet 
Kvale (1997), påpekar också att är det viktigt att man får informantens samtycke samt att 
informanten i god tid informeras om syftet med intervjun, hur det är tänkt att genomföra den 
och hur den kommer att användas. Vid första kontakten informerade vi respondenterna om 
syftet med undersökningen, hur vi tänkt genomföra intervjun och att de är anonyma samt att 
data inte kommer att hamna i orätta händer.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitet är en viktig del av intervjuarens agerande och att all information är skyddad 
och anonym.  Intervjuaren är skyldig att skydda informanten, eftersom den intervjuade 
personen kan berätta saker som hon/han senare kommer att ångra. Vi anser att vi har följt 
dessa krav genom att inte lämna ut den information som informanterna delgett oss under 
intervjuerna. Den moraliska rollen från forskarens sida är väldigt viktigt. Intervjuaren måste 
ha känslomässig förmåga samt engagemang för moraliska frågor (Kvale, 1997).  
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Resultat/Analys  

Intervjusammanfattning 
Våra sammanställda intervjuer återspeglar sju lärares upplevelser om andraspråksinlärning i 
förberedelseklasser, där intervjuerna utfördes, som påpekats vid olika tillfällen i skolor på 
olika orter. Samma intervjufrågor ställdes till samtliga respondenter och vi fick enligt vår 
uppfattning många berikande, entusiastiska och ärliga svar under intervjutillfällena.  
Vissa känslomässiga uttryck från informanterna som enligt vår uppfattning visades under 
intervjuerna, kommer vi naturligtvis att endast skildra utifrån våra egna tolkningar att lärarna 
verkligen kände så. Informanterna på de fyra olika skolorna kommer att presenteras med 
fingerade namn och med ett litet porträtt av respektive lärare. 
 
Lin är cirka femtio år och har en lång erfarenhet av andraspråksundervisning på samma skola. 
Just nu har hon har flera arbetsuppgifter både som rektor och lärare, vilket gör att hon har en 
stor insyn i skolans verksamhet.  
Förberedelseklasseleverna kommer från Somalia, Kosovo, Indonesien och Irak.  
  
Mia är i femtiofemårsåldern och har varit verksam inom samma skola under en längre tid, vi 
upplevde Mia som en mycket varm person. Även om eleverna gått hem för dagen kunde vi 
ändå känna att de på något vis var kvar i skolan, när Mia presenterade dem en och en via foto. 
Eleverna kommer från Irak, Somalia och Kosovo.  
 
Ulla och Inga är kollegor på samma skola.  
Ulla är i trettioårsåldern och är mycket entusiastisk i sin lärarroll som ganska ny på skolan.  
Inga är runt femtio år och en längre erfarenhet som lärare i samma skola. Hon visade också ett 
stort engagemang i sitt pedagogiska undervisningssätt.  
I förberedelseklassen finns elever från Polen, Kosovo, Somalia, Irak, Libanon och Thailand.  
 
Lärarna Alis, Karin och Elin arbetar på samma skola med olika pedagogiska arbetsuppgifter. 
Alis är i femtioårsåldern och kommer ursprungligen från Bosnien, han har varit i Sverige i 
cirka tre år och undervisat på skolan under de två sista åren som bland annat 
modersmålslärare. Han var mycket engagerad i eleverna både i och utanför skoltid.  
Karin cirka trettio år, undervisar i svenska som andraspråk och har arbetat på skolan i några år 
och visade enligt vår mening, en stark medkänsla och stor förståelse för sina elever.  
Elin är cirka fyrtio år och har jobbat under en längre tid på skolan, både som lärare och som 
organisationsansvarig för förberedelseklasserna på skolan och är väldigt engagerad både i och 
utanför skolan.  
Förberedelseklassens elever kommer från Ryssland, Thailand, Kosovo och Somalia. 
Lärarnas upplevelser och erfarenheter gällande andraspråksinlärning presenteras i 
ordningsföljd med återgivna citat, under varje rubrik som sammanställts utifrån 
intervjuguidens frågor.  
 
 En vanlig skoldag i förberedelseklassen  
 Bemötande av nyanlända elever 
 Lärarnas pedagogiska undervisningsmetoder  
 Samverkan med övriga skolan  
 Tillgängliga resurser 
 Modersmålets betydelse i andraspråksinlärningen  
 Utanförskap  
 Har eleven tillräckliga språkkunskaper när de lämnar förberedelseklassen 
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En vanlig skoldag i förberedelseklassen 
Den första frågan om lärarna kan berätta om en vanlig dag i förberedelseklasserna är en 
inledande fråga som informanterna svarade olika mycket på. Informanterna påpekade bland 
annat att rutiner, välkomnande, och kontakt med ordinarie lärare på skolan är av stor vikt för 
eleverna. Skoldagens morgonrutiner var ganska lika på samtliga skolor. Lektionerna inleds 
som oftast med att elever och lärare har morgonsamlig för att få en mjuk start på skoldagen, 
vilket upplevdes som ett ganska fyrkantigt schema av vissa informanter. Enligt samtliga lärare 
börjar lektionerna på förmiddagen med de tyngre ämnena, såsom matte och svenska, eftersom 
eleverna oftast blir väldigt trötta efter ett par lektionstimmar. De praktiska ämnena läggs som 
oftast på eftermiddagslektionerna då språkundervisningen praktiseras genom exempelvis 
sagostunder, sång, bild och dans. Informanter berättar också att eleverna har 
modersmålsundervisning under någon av veckans eftermiddagar. Eleverna tillbringar också 
vissa timmar i sina ordinarie klasser för att få kontakt med sina blivande klasskamrater, då 
främst i estetiska ämnen som slöjd och bild. Det Alis, Karin och Elin anser att det är viktigt 
med språkinlärning utanför klassrummet eller att elev/lärare gör saker tillsammans, både inom 
och utanför skoltid.  
Mia poängterade ytterligare en viktig aspekt som hon anser påverkar eleven känslomässigt 
under skoldagen, det att eleverna får samlas tillsammans med henne för att bara prata om 
olika saker som har hänt, bland annat på fritiden; 
 

Då har dom fått prata av sig och det är mycket lättare då att sätta igång att jobba och på 
måndagen brukar dom alltid berätta vad dom har gjort under helgen  

 
Elin pekar på vikten av att barnen känner tillit och trygghet inför sin lärare. Eleverna ska 
känna sig välkomna när de kommer till skolan på morgonen och med värme i rösten säger 
hon;  
 

Man får kramar och man delar ut kramar och jag känner väldigt nära kontakt med många 
elever 

 
Alla informanter anser att deras sociala uppgift som lärare är mycket viktig både för att få 
eleverna att känna sig bekväma i sin elevgrupp och i den dagliga skolundervisningen. 
 
Bemötande av nyanlända elever 
Angående frågan om hur eleverna bemöts när de anländer till skolan första gången, betonar 
alla informanter trygghet som oerhört viktigt. De understryker även vikten av att hela elevens 
familj är närvarande vid det första mötet och att bemötandet och att informationen som delges 
från lärarna, skapar trygghet och en insyn i skolans verksamhet. Mia pekar på att det är viktigt 
för eleverna att få en lugn start, att mötet med skolan redan från början bidrar till att de känner 
sig trygga. Lin anser att det finns praktiska bitar som är väldigt viktiga att informera eleven 
och föräldrarna om, innan de kommer till det första mötet i skolan. Exempelvis 
telefonnummer till skolans olika verksamhetsområden, viktiga datum, skolans ledighet, 
undervisningsschema samt att skolan får upplysning om elevens tidigare studier.  
Det är viktigt att varje elev får sin egen utvärderingspärm som dokumenterar information om 
elevens skolgång berättar Ulla;  
 

Där tar man upp de viktigaste uppgifterna om religion, om man har speciell kost eller allergier, 
speciella sjukdomar, saker som man behöver veta 
 

Vid inskolningen nämner Inger att eleven måste få tid att pyssla lite med olika saker för att 
bekanta sig med sin nya skolsituation och att kommunikationen mellan lärare och elev är 
positiv, där läraren är vänlig och tydlig men bestämd. Det väldigt viktigt att eleven får 
tillåtelse att smälta in i en ny skola och eftertänksamt uttrycker Alis; 
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Man ska inte börja med ämnesinskolning på en gång utan lämna eleverna lite ifred så de får tid 
att lära känna miljön och sina klasskamrater 

Elin berättar inlevelsefullt att hon brukar göra ett hembesök hos familjen innan skolstart för 
att från början skapa en bra kontakt och få en övergripande bild av elevens familjesituation; 
 

Jag sitter en timme ungefär och ställer frågor och kollar av liksom hur mycket skolgång har 
man, hur intresserad är man, mår familjen bra, har man mycket jobbiga saker med sig när man 
kommer till skolan 

 
Lärarnas pedagogiska undervisningsmetoder  
På frågan om vilka pedagogiska undervisningsmetoder lärarna använder i sin undervisning 
blir svaret att de tillämpar ganska liknande metoder överlag. Informanternas pedagogiska 
tillvägagångssätt är, bild, musik, sagoböcker, spel och dataprogram, traditionellt skolmaterial 
och även kroppsspråk, dock lägger informanterna mer betoning på vissa metoder än andra.  
Enligt Lin, lär sig eleverna olika ord genom att se på bilder på vanligt förekommande saker 
med hjälp av bland annat förberedelseklassens arbetsmaterial ”svenskbiten”.  Lin förklarar att 
det första som ligger i språkinlärningens fokus är hur meningarna är uppbyggda, då med 
substantiv och verb i första hand. Elin nämner datorn som ett mycket bra instrument under 
språkinlärningsfasen, där det exempelvis finns program som hjälper eleven att översätta ord 
från modersmålet till svenska och vise versa. 
Ulla anser att bilden är en väldigt bra inlärningsmetod att använda när eleverna inte förstår 
och eftersom hon själv har konstnärliga talanger blir tecknandet en resurs i 
språkundervisningen. Karin och Mia tycker det är väldigt viktigt att undervisningsmaterialet 
är lättfattligt för eleven under språkinlärningen. Karin menar att svenska grammatiska 
övningar inte tillför så mycket kommunikativ utveckling, vilket också Mia instämmer i med 
påpekandet att det är viktigare att elever lära sig det språkliga uttalet på svenska mer än 
skriften.  
Inga är av åsikten att elever lär sig och memorerar många ord via sången och med stor 
entusiasm berättar hon att hon använder mycket sång och musik varje dag i sin 
kunskapsförmedling;  
 

Vi sjunger, jag kallar det för språksång och det finns en medveten strategi i detta som jag själv 
har tittat mycket på då teoretiskt och skrivit en uppsats kring så det finns liksom en medveten 
handling i hur man lär sig språk genom att sjunga sångtexter 

 
Trots att Karin använder många av de redan nämnda pedagogiska verktygen i sin 
språkundervisning är det ändå enligt hennes uppfattning, att de praktiska sysslorna skapar 
större förutsättningar för både social och språklig kunskapsutveckling hos eleven. Karin 
skattar när hon säger;  
 

Jag bakar mycket med dem, dom älskar att baka och skriva recept särskilt några albanska 
pojkar i sjuan som börjar bli så där tuffa, älskar att diska, baka och fixa 
 

Lika viktigt är det menar Karin lite mer allvarsamt, att eleven får en koppling till verkligheten 
genom att undervisningen sker i olika miljöer utanför skolan; 
 

 Sexorna tar vi ut regelbundet också för att få dem att funka socialt, dom älskar att få komma 
ifrån klassrumssituationen. Dom tar kort med sin mobil eller digitalkamera och då får dom 
skriva och efterarbeta dessa när de kommer tillbaka till klassrummet. Vi försöker göra fina 
häften, jag försöker få dem att jobba så kreativt som möjligt 
 

Alis var väldigt engagerad i eleverna och tror starkt på att gemensamma aktiviteter leder till 
en starkare gemenskap och bättre kamratskap i skolan mellan elever med olika nationaliteter. 
Alis ordnade schacktävlingar både i och utanför skolan och uppmärksammade då, att elever 
blandar sig på ett mer naturligt sätt när de har ett gemensamt intresse att utöva. Elin anser 
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också att gemensamma aktiviteter skapar bättre kamratskap, att gå utanför klassrummet och 
göra olika saker är väldigt uppskattat av både elever och föräldrar. Hon anser att det är viktigt 
att anknyta skolan till fritiden och en sak som hon särskilt poängterade var vikten av att se att 
eleverna är unika var och en för sig och att det finns glädje i undervisningen; 
 

Min syn på det är ju skratten och glädjen som är viktigt i att jag kommit så långt med dom, att 
man är lyhörd att förmågorna är olika  
 

Lin anser att det som läraren gör och engagerar sig i under skoltid är tillräckligt och säger;  
 

Hur ska vi annars orka 
 

Samverkan med övriga skolan  
På frågan om det finns något samarbete mellan den övriga skolan och förberedelseklasserna, 
var lärarna eniga om att den vanligaste typen av samarbete är med praktiska och estetiska 
ämnen. Eftersom samtliga skolor redan vid elevens ankomst skriver in dem i en ordinarie 
klass som elevens skall tillhöra när de lämnar förberedelseklassen är det första samarbetet 
oftast att eleverna deltar i idrott redan från början samt hemkunskap, slöjd och bild. Ämnen 
som NO och SO är mycket svåra att integrera eleverna i och till viss del även matematik 
enligt informanterna på grund av att läromedlen är alldeles för omfattande och svåra för 
elevernas läsförståelse. Det finns också en uppfattning av att det är väldigt svårt för 
förberedelseklasslärarna att samarbeta med lärare inom skolans övriga ämnesområden 
eftersom det är så olika syn på uppdraget och förhållningssätt i skolundervisningen. 
Däremot framkom det att Lin, Mia, Ulla och Inger har en samverkan med andra 
förberedelseklasslärare runt omkring i regionen. De gör besök på varandras skolor och utbyter 
erfarenheter och tankar kring olika undervisningsmetoder och material för att hitta en så bra 
språkinlärningsstrategi som möjligt. Detta nätverk är väldigt lärorikt och viktigt anser de fyra 
informanterna, dels genom att få betrakta sin egen pedagogiska yrkesroll ur flera perspektiv, 
dels för att deras elever ska nå en ännu bättre språkförståelse. 
  
Tillgängliga resurser  
På frågan om resursfördelningen för förberedelseklasserna, svarade i stort sett alla 
informanter att det är en brist på personal överlag i skolan och inte bara i 
förberedelseklasserna. De nämner att resurserna är så knappa att det till och med diskuterats 
om förberedelseklasserna själva kan ansvara helt för vissa ämnen som annars tillhör den 
övriga skolans undervisning, exempelvis idrott. Eftersom antal elever varierar i 
förberedelseklasserna under terminerna kan en klass vara mindre vissa perioder och väldigt 
stor under andra, borde skolan enligt lärarna avsätta mer resurser just vid sådana tillfällen. 
Informanterna ansåg också att de behövde fler modersmålslärare i undervisningen.  Trots alla 
extra engagemang från bland annat pensionärers frivilliga insatser i exempelvis sagostunder 
och plusjobbare som finns tillgängliga en viss tid, är behovet stort tillstår informanterna att det 
rekryteras kunnig och utbildad personal till förberedelseklasserna.  
 
Modersmålets betydelse i andraspråksinlärningen  
På frågan om hur viktigt modersmålet är instämde alla informanterna lika entusiastiskt i att 
det har en mycket positiv påverkan under elevens första fas i andraspråksinlärningen. 
Undervisningen underlättas i hög grad om eleverna också har tillgång till sina 
modersmålslärare som kan ge förklaringar på elevernas eget språk. Alis återger en händelse 
utifrån sin egen erfarenhet, gällande modersmålet som hjälp i andraspråksinlärningsfasen; 
 

En nyinflyttad flicka från Bosnien kunde inte förstå eller tala svenska särskilt bra i början 
eftersom jag är modersmålslärare i bosniska kunde jag förklara på samma språk som gjorde att 
hon kunde lösa sin skoluppgift på en gång 
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Lin uttrycker en aning bekymrat att situationen är svårast för de barn som inte har någon 
skolbakgrund när de kommer till Sverige; 
 

Det hade varit bättre för dem faktiskt att lära sig läsa på sitt eget modersmål först   
 
Har eleverna ett rikt ordförråd i sitt modersmål finns det ord för så mycket mer som går att 
söka på svenska, hävdar samtliga informanter.  
De anser även att föräldrar som vill att deras barn endast ska koncentrera sig på det svenska 
språket, bör få information om betydelsen av att elevens kunskap i sitt eget modersmål i 
andraspråksinlärningen.  
Det är också viktigt menar informanterna att undervisningen inte rusar fram, utan att eleverna 
får det stöd och den kunskap de behöver på ett grundläggande sätt så att de verkligen förstår. 
Tyvärr finns det enligt de flesta informanterna också brist på modersmålslärare inom vissa 
språk, vilket fördröjer och försvårar elevens utvecklingsmöjligheter i andraspråksinlärningen.  
Karin tycker att det är synd att kommunen inte kan ordna modersmålslärare på alla de språk 
som finns på skolan, eftersom det är oerhört viktigt för elevernas identitet och självkänsla. 
 
Mia påpekar att det är mycket angeläget att det ställs krav på att modersmålslärare är 
utbildade, så de kan hjälpa eleven vidare inom olika ämnen på ett pedagogiskt sätt; 
 

Det är väldigt viktigt hur man undervisar även i modersmålet, för om dom sitter i handledningen 
och bara talar om vad dom ska skriva så lär dom sig ingenting, så det är viktigt med utbildade 
modersmålslärare 
 

Elin påpekar att modersmålslärare kan användas på flera olika sätt, både som lärare men även 
som en kontaktperson mellan elevens familj och skola. 
Lin anser att det finns ytterligare en viktig aspekt med modersmålsundervisningen, vilket är 
att nykomna elever som går på modersmålsundervisning får möjlighet att knyta kontakter och 
få kamrater. En tillhörighet i den egna gruppen skapar trygghet både individuellt och 
kulturellt, understryker Lin. 
 
Utanförskap 
På frågan om det märks ett utanförskap bland elever med invandrarbakgrund svarar några av 
lärarna att det finns märkbart utanförskap, vilket de även tror är en underliggande orsak som 
ofta grundar sig på en djupare samhällsproblematik.  
Ulla anser att det förekommer ett visst utanförskap på skolan eftersom invandrarbarnen oftast 
söker sig till och har kompisar med samma nationalitet, de som talar samma språk håller i hop 
men det Ulla poängterar är att det däremot kan antydas ett mer påtagligt utanförskap i den 
omnejd där eleverna bor.  
Ulla nämner också att det lätt uppkommer gängbildningar särskilt bland invandrarpojkar och 
att det ofta beror på att hela familjen känner sig utanför i en särskiljande stadsdel. Det är något 
som ofta förekommer på grund av samhällets segregation, säger Ulla, där det bor många 
invandrare bor det oftast inga svenskar, vilket också hon anser kan återspeglas i de 
närliggande skolorna.  
  
Alis ansåg att det fanns en tydlig tendens till utanförskap bland många elever inte bara de som 
är invandrade och han påpekade att det är en uppgift även för föräldrarna att söka efter 
gemenskap i samhället, genom att vara mer aktiva i olika fritidsaktiviteter. Alis anser att 
familjesituationen påverkar, att föräldrars engagemang både utanför och i skolan inverkar på 
eleven i allra högsta grad; 
 

Genom att invandrarföräldrar sköter sig och bryr sig om vad deras barn gör på fritiden och i 
skolan, hjälper barnen mycket under integreringsfasen i skolundervisningen. Fritidsaktiviteter 
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som schack jag berättade för er är väldigt viktiga att engagera sig i men tyvärr är det många 
som inte orkar eller har råd att ta sig hit efter skoltid    
 

Karin nämner också att det finns en segregation, vilket visar sig mellan skolans elever och att 
det även finns runtom i samhället men hon poängterar också att det är lärarens förhållningssätt 
som är mycket viktigt och att det är något som skolan borde arbeta mer med. Bestämt hävdar 
Karin att hon känner ett stort motstånd till att invandrarelever stämplas på grund av 
förutfattade meningar; 
 

Det finns ett utanförskap, det gör det, det är ett klassamhälle tycker jag, om jag ska vara riktigt 
ärlig finns det i skolan också. Jag vill ju att man ska tro lika mycket på alla elever. Det är viktigt 
att få dom att tro, att dom faktiskt kan klara sig genom skolan, dom kan vara duktiga och dom 
kan få bra jobb. Att få dem att tro att dom är nånting att dom kan lyckas både killar och tjejer, 
att dom behöver inte köra taxi  

 
Mia tror att det ofta förekommer inställningar om att skolor i invandrartäta områden ofta är 
stökiga men så är inte uppfattningen på hennes skola, varken enligt henne själv eller vad hon 
märkt enligt hennes kollegor. Mia tillägger också att många invandrare väljer at flytta till 
områden med många olika nationaliteter, eftersom de lättare får vänner där och att 
gemenskapen med släkt och vänner överbryggar ett eventuellt utanförskap.   
  
Några informanter anser inte att det finns någon nämnvärd utanförskap på skolan att tala om, 
utan menar att det kan ha så många andra orsakar som påverkar känslan av utanförskap.  
Utanförskap är en komplicerad fråga menar Elin, att det exempelvis kan bero på elevens eget 
intresse av att delta tillsammans med andra eller inte; 
 

En elev vi har haft som har varit väldigt tydlig, han har varit så väldigt udda och känt 
utanförskap redan när han kom hit. Han var van vid utanförskapet och säger ”jag behöver inga 
kompisar jag behöver ingenting”. Nu när han är inne på sitt fjärde läsår på denna skola så 
skriver han i sin dagbok ”jag skulle vilja ha en bästa vän” 

 
Inga anser att lärare måste var observanta på hur eleverna beter sig mot varandra, att 
utanförskap alltid förekommer och att det är väldigt svårt att upptäcka. Om det däremot 
uppdagas ett utanförskap hos någon elev, finns det resurser där både kurator och lärare kan 
avhjälpa dessa situationer. Utanförskap kan enligt Inga, också bero på kulturella aspekter 
såsom värderingar som inte stämmer överens med de uppfattningar som eleven har vuxit upp 
med; 
 

Självklart är det så att dom här barnen känner ett utanförskap dom är ju helt nya i den här 
miljön samtidigt är det ju spännande och jag tror att dom är väldigt tacksamma eftersom många 
kommer från miljöer där man inte alls haft så här. Alltså vi har det ju bra i Sverige, vi har fina 
lokaler vi har gott om material, vi har mat i skolan vi försöker ju vi lärare att vara bara för 
barnens skull det är ju vårt uppdrag 
 

Lin pekar på att skolan har så många nationaliteter, så bara att gå där borde ju tvärtom kännas 
naturligt och igenkännande och Lin menar att elever alltid kan känna ett utanförskap som 
beror på eleven själv och vad som han/hon har med sig i bagaget, övertygande påpekar Lin; 
 

 Utanförskap är en individuell känsla 
 

Har eleven tillräckliga språkkunskaper när de lämnar förberedelseklassen   
På frågan om informanterna anser att eleverna har tillräckliga språkkunskaper för att slussas 
vidare till sina ordinarie klasser, svarade samtliga att det först och främst brister på grund av 
tidsmässiga aspekter. Eleverna stannar allt ifrån ett till två och ett halvt år i 
förberedelseklasserna, beroende bland annat på vilken språklig kunskapsnivå de befinner sig 
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på. Den tid som eleverna har på sig att lära sig det svenska språket i förberedelseklassen är 
tillräcklig när det gäller att lära sig tala svenska, men alldeles för kort gällande 
språkförståelsen som tar upp emot fem till sex år att lära sig. På grund av att eleverna inte 
klarar läsförståelsen som är a och o i den övriga ämnesundervisningen, enligt informanterna 
utgör detta det största hindret och som gör att invandrarelever sackar efter i skolan och får 
dåliga betyg.  
 
Lin anser att generellt sett så klarar de yngre eleverna överslussandet snabbast och de som har 
en god skolbakgrund och från sitt hemland och en hög ambition kan även räknas dit. Lin 
påpekar också att de svåraste och tyngsta ämnena i de ordinarie klasserna är No och SO, då 
speciellt SO; 
 

 När dom går ut i klass så det som dom har allra svårast för det är nog samhällskunskap, 
geografi och historia även religion. Men beroende på skolbakgrund kan det vara tufft med NO 
men kanske att samhällskunskapen är det dom har allra svårast att förstå  
 

Även om förberedelseklasselever får vissa problem i den övriga ämnesundervisningen är det, 
menar Lin, väldigt viktigt att släppa över dem till deras ordinarie klasser så att eleverna inte 
fastnar i förberedelseklasserna under för lång tid. Ofta växer eleverna med uppgiften och 
utvecklar därigenom också successivt sin språkkunskap, avslutar Lin.  

 
Mia anser också att det är av stor betydelse att elever har en god förkunskap med sig får sin 
tidigare skolgång, det skapar bättre förutsättningar för dem när de går över till sina ordinarie 
klasser. Däremot är det ju så att elever som inte har den grunden får det mycket jobbigare i 
skolan. Mia tillägger att det ofta går väldigt bra för eleverna, eftersom det finns en stor 
erfarenhet på skolan av att undervisa elever från andra länder.   
Ulla tycker att inskolningen i elevens ordinarie klass är väldigt viktig för elevens fortsatta 
studier och att det är mycket individuellt hur utfallet blir eftersom det också beror på hur 
elevens föräldrar ser på utbildning, om de själva är utbildade och så vidare.    
Alis instämmer i att motiveringsnivån hos eleverna grundas på föräldrarnas engagemang i 
elevens kunskapsutveckling och pekar på att det är som han nämnt innan, beroende på hur 
eleverna lyckas och skolan och i samhället är i mångt och mycket beroende på elevens 
hemförhållanden. Naturligtvis är det också skolan uppgift och ansvar, tillägger Alis.  
 
Karin anser att det är en bristande förståelse hos övriga ämnesområdes lärare angående 
elevernas läsförståelse och att proven ofta ligger på för hög nivå, till exempel i ämnen som SO 
och NO, vilket känns orättvist. Uppriktigt bekymrad uttrycker hon;  
 

Läromedlen är jättesvåra och dom kan få tjugo sidor prov, varsågod och läs på och just det här 
att man inte inser att på ett sånt stycke är det tio ord man inte förstår och då är det inte lätt att 
få ett sammanhang, att läsa in tjugo sidor är det som är ett jätteproblem 

 
Beroende på läromedlens svårighetsgrader anser Karin att eleverna stjälps istället för att 
hjälpas och att det är ett ansvar anser hon, för alla lärare att utbilda sig i svenska som 
andraspråk för att få en större förståelse.  
Inga och Elin är också överens om att det kan var svårt för eleverna ta till sig den övriga 
ämnesundervisningen. Ofta är det lättare för de elever som slussas över i de lägre ordinarie 
klasserna men mycket svårare för invandrarelever som äldre när de övergår till all 
undervisning på svenska. Där ställs eleverna inför alltför stora krav på språknivån, exempelvis 
i kärnämnena anser Elin. Samtliga informanter är av åsikten att det är mycket viktigt att de 
som lärare medverkar i olika utbildningstillfällen, och att alla deras kollegor ska ta tillvara 
chansen att fortbilda sig inom läraryrket. Eftersom det ständigt ställs nya krav på lärare, är det 
enligt informanterna av stor betydelse att hålla sig ajour och uppdaterad i det som utvecklar 
nytänkande inom mångkulturell undervisning.  
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Metoddiskussion 
 
När vi kom fram till vårt tema i uppsatsarbetet som handlar om förberedelseklasslärares 
upplevelser kring andraspråksinlärning beslutade vi oss för att använda kvalitativ metod 
eftersom vi ansåg att vi på det viset skulle komma närmare och djupare in på 
problemområdet. Vår undersökning startade med en observation och en intervju på en skola 
och när vi fått materialet från detta tillfälle, ansåg vi att intervjuer skulle vara det som passar 
vår studies syfte bäst. Det var svårt att göra en bedömning av hur många intervjuer som skulle 
genomföras för att få ett så rikt underlag som möjligt att arbeta utifrån. Vi har kommit fram 
till att fler intervjuer skulle ge en ännu bredare insikt och djupare förståelse om upplevelsen 
kring fenomenet andraspråksinlärning men på grund av tidsbrist så var vi tvungna att begränsa 
oss. Vi hade även problem med att begränsa oss i vår undersökning framförallt inom 
litteraturen, eftersom det väckte fler intressanta frågor kring ämnet än vad vi räknat med.  
Vi anser dock att vi fått en mycket större förståelse och insyn genom både litteraturen och 
intervjuerna, inom det vi det ämne som vi valt att undersöka.  
 
Det var inte helt enkelt att få tag på förberedelseklasslärare, eftersom förberedelseklasser inte 
existerar på alla skolor, även om dess tillhörande kommuner tar emot invandrarfamiljer. Vi 
tyckte att det var väldigt spännande och intressant men svårt att intervjua, med tanke på att vi 
är oerfarna i den situationen. Detta underlättandes av att informanterna visade en stor 
öppenhet och vilja av att beskriva sin lärarsituation, utifrån sin egen upplevelse samt att vi 
fick ett mycket vänligt bemötande av samtliga.  
Vi anser inte att vår kvalitativa studie har handlat om att mäta och förklara, inte heller om att 
generalisera utan mer om att få en djupare förståelse, insikt och närhet till det vi har valt att 
undersöka, utifrån problemområde, syfte och frågeställningar. 
Vi anser att vår studie är trovärdig dels med tanke på att vi bandade intervjuerna och att vi var 
två vid samtliga intervjutillfällen, vi tycker även att studiens trovärdighet utgörs av 
informanternas ärliga svar på våra intervjufrågor. Det som vi i efterhand kommit underfund 
med, är att intervjuguiden kunde ha varit utformad på ett lite annorlunda sätt, eftersom vissa 
frågor framstod som lite svåra och djupa för informanten att svar på. 
De svårigheter och de glädjeämnen vi upplevt under resans gång, anser vi ha gett oss en 
mycket klarare och djupare förståelse och inblick i hur lärare upplever sin 
kunskapsförmedling i skolans förberedelseklasser.  
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Resultatdiskussion  
 
Inledningsvis reflekterar vi över resultatet av våra intervjuer, som enligt vår mening gett oss 
de flesta svar vi sökt, utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Resultatet visar i mångt 
och mycket en bekräftelse på tidigare undersökningar, det vill säga att det överensstämmer 
med det som framgått av litteraturen i bakgrund och teori. Resultatdiskussionen kommer att 
belysa några av de många uppfattningar kring andraspråksinlärning som enligt vår åsikt 
framkommit som särskilt väsentligt, utifrån informanternas upplevelser. Fokus kommer att 
ligga på mångfald i skolan, pedagogiska metoder och modersmålets betydelse i 
andraspråksinlärningen, förutsättningar för elever med annat modersmål än svenska samt 
utanförskap.  
 
Mångfald i skolan 
Lorents (2007), anser att trots världen har krympt och samhället är mångkulturellt är vårt 
språk genomsyrat av tvåfaldighet och kategoriseringar som skiljer grupper åt. Lorentz, 
poängterar att den postmoderna tanken måste tas i anspråk i det svenska samhället för att ge 
möjlighet att implicera främmande kulturer, vilket är villkoret för att utesluta fördomar och 
fientlighet mot vissa grupper i samhället. Därför bör skolan ta det som en utmaning att skapa 
nya pedagogiska undervisningsformer, menar Lorentz och Bergstedt (2006), som bidrar till en 
större acceptans inför mångfald. Det hör vidare till Eklund (2003), åsikt om att förutsättningen 
för utveckling av individers ömsesidighet och förståelse, handlar om att eleverna lär sig förstå 
varandra genom empati, medvetenhet, självinsikt och kommunikation. 
 
Resultatet visar att det finns ett ökat behov av att skolan bemöter mångfald och att lärarna 
anser att undervisningsformerna bör utveckla ett nytänkande inom samtliga 
undervisningsområden, för att bidra till elevers ökade förståelse inför kulturella skillnader. 
Det är enligt Arnberg (1988), viktigt att förstå begreppet kultur, vilket kan tolkas på olika sätt 
och betyda olika saker för olika människor. Kultur kan innebära språk, idéer, ritualer, normer 
värderingar, beteendemönster och historia. Därför är det viktigt att skolan tar hänsyn till dessa 
aspekter, hävdar SOU, (1996: 143), då gällande hela familjens kulturella bakgrund och antar 
utmaningen att ge elever med invandrarbakgrund en identitetsbekräftelse, samtidigt som 
eleven får möjlighet att tillägna sig svensk kultur. Detta var något som även underströks i 
intervjuerna, lärarna ansåg det som mycket viktigt att både föräldrar och elever får insyn och 
kunskap om vad den svenska skolan innebär redan från start. Ladberg (2000), pekar också på 
värdet av hur skolan och läraren bemöter barn och föräldrar, det får en stor betydelse för 
elevens vidare kunskapsutveckling.  
Att det pedagogiska förhållningssätet är väsentligt när den nyanlända eleven kommer till 
skolan framkom av intervjusvaren, de flesta av lärarna ansåg att värme och trygghet är första 
prioritet. Det var även åsikter bland lärarna om vikten av att få en balanserad relation mellan 
lärare och elev. Genom att låta känslorna ta överhanden och visa ett medlidande som en 
kompensation över elevens situation ger, enligt Hultinger och Wallentin (1996), inte den 
trygga skolsituation som eleven behöver.  
 
Pedagogiska metoder och modersmålets betydelse i andraspråksinlärningen  
Utifrån intervjuresultatet, framkom det att gränsöverskridande ämnesundervisning används i 
språkinlärningsfasen, vilket enligt lärarna mest var de estetpraktiska ämnena som 
sammankopplades under ett och samma undervisningstillfälle. Förutom svenska och 
matematik undervisas eleverna i bild, musik, idrott, drama och tema (Elektronisk referens, 
http://www.stordammen.nu), vilket också framkom av resultatet att lärarna använder sig 
mycket av i andraspråksinlärningsfasen. Hasselroth (2004), betraktar bilden som ett viktigt 
uttrycksmedel för eleven när det nya språket är bristande, vilket också Sandberg (1996), anser 
musiken är och att musiken även kan ses som ett kommunikationsmedel för att öka 
förståelsen inför mångfald. Fritz (refererad i Lorentz & Bergstedt, 2006), anser att musik skall 
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integreras inom många fler ämnesområden, just för att öppna upp kommunikation mellan 
individer, gällande olika kulturella åsikter och värderingar. 
I resultatet lades tyngdpunkt på att det borde integreras fler ämnen än de förutnämnda i 
språkundervisningen, lärarna var övertygade om att många fler av skolans övriga kärnämnen 
skulle kunna impliceras i andraspråksundervisningen, vilket Pramling, Samuelsson och 
Sheridan (2002), påpekar som mer kunskapsutvecklande för eleven inom flera 
ämnesområden. Enligt Genese (refererad i Nauclér, 2001), är det gynnande för 
andraspråkselever att tal och skriftspråket lärs in tillsammans med övriga ämnen såsom, 
exempelvis SO och NO.  
 
Intervjuresultatet ger uttryck för lärarnas starka övertygelse och inställning om att nya 
förhållningssätt och metoder i undervisningen, är av stor betydelse för att elever med 
invandrarbakgrund ska få möjlighet till en bredare språkutveckling, genom en mer 
mångkulturellt inriktad undervisningen. Det finns ett behov påpekar Hultgren och Wallentin, 
(1996), av att lärarna försöker sig på nya tankebanor gällande skolans undervisningsmetoder, 
som också enligt Cummins (refererad i Nauclér, 2001) bör vara ett uppdrag för alla 
ämneslärare att ta på största allvar. Det är viktigt att förhållningssättet i skolundervisningen, 
ger utrymme för elevens totala språkkunskap, vilket enligt Vygotskij (refererad i Eklund, 
2003), sker i en tvåspråkig undervisning. Detta får stå tillbaka, påpekar Lorentz (2007), för 
den svenska pedagogiska praxisen som genomsyras av likhetsprincipen. Det antydandet 
grundas på en svensk tolkning, som hindrar jämlikhet och demokrati och är ett synsätt som 
även återspeglas i skolan, hävdar Lorentz, vilket kan förändras genom den interkulturella 
pedagogiken. Tanken är enligt Lorentz, att interkulturell undervisning ska berika eleverna 
genom att de får möta och tillägna sig varandras olika kulturella erfarenheter och kunskaper.  
 
Resultatet visade även att språkundervisningen inte alltid behöver ske på traditionellt vis, flera 
lärare ansåg att mer flexibla undervisningsmetoder ofta tillför större motivation hos eleven i 
kunskapsinhämtningen, vilket Ladberg (2000), instämmer i med tilläggandet att det också 
väcker nyfikenhet hos eleverna. Professionen hos en språklärare är, enligt Åberg (refererad i 
Larson, Ringqvist, & Valfridsson, 2005), är att väcka intresset hos eleverna genom att bland 
annat använda romaner som teoretiskt underlag för debatt i klassrummet, vilket främjar 
elevernas språkinlärning. Ett förändrat arbetssätt som frångår traditionell och begränsad 
undervisning refererar Nauclér till Nilsons och Sundemos projekt Barnboksfiguren. När sagor 
och barnboksfigurer tog de svenska lärostoffens plats, skapades nya förutsättningar för 
andraspråkselevernas språk och kunskapsutveckling. Flera projekt liknande Barnboksfiguren 
har fått en större plats i undervisningen, enligt Nauclér, (2001), som bidrar till att 
andraspråkslever får ett meningsfullt och lustbetonat kunskapsintag, både när det gäller att 
tala, skriva och läsa.  
 
Utifrån intervjuerna beskrev lärarna att traditionellt undervisningsstoff kan minska läsintresset 
på grund av att eleven inte förstår texten. Lärarna framhöll och betonade läsförståelsen som 
mycket viktig, men som de också påpekade är den svåraste delen för eleven, vilket Lindberg 
(refererad i Nauclér, 2001), belyser påverkas av flera olika faktorer. Lindberg, menar då först 
och främst med tanke på läsarens förståelse av textens innehåll såsom, textuppbyggnad, 
lässituation, läsarens kunskap verbalt och ämnesmässigt, ämnesinställning, kulturellt och 
socialt levnadsförhållande. Alla dessa omständigheter påverkar och tolkas olika av olika 
läsare, men är mer specifikt för den som läser på ett andraspråk, poängterar Lindberg. Det är 
just meningsskapandet som är viktigt och många teorier har, enligt Åberg (refererad i Larson, 
Ringqvist, & Valfridsson, 2005), belyst vikten av att romaner på främmande språk förklarar 
mötet mellan elev och dess text. Grundvalen för litteraturen är att den inte ska syfta till 
grammatisk språkträning, utan mer vara en tillgång för läsförståelsen, där berättelsen är tydlig, 
känd och verklig med få romanfigurer och korta meningar, vilket skapar en större 
uppskattning för läsaren av textens form och sammansättning.  
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Att modersmålet är av en mycket betydande roll har framkommit genom resultatet, där lärarna 
också har en övertygande uppfattning om att språkinlärningen överhuvudtaget, underlättas 
genom elevens tidigare skolbakgrund och goda kunskaper i sitt förstaspråk. Vilket även 
Vygotskij (refererad i Eklund, 2003), påvisar, såsom att individens kända begrepp utifrån 
modersmålet skapar gynnsammare förutsättningar för förståelsen av det nya språkets liknande 
begrepp.  
Modersmålsundervisningens betydelse legitimerades genom hemspråksreformen Prop. 
1975/76:118, (refererad i Eklund, 2003), som berättigar invandrarelevernas etniska identitet, 
språkliga och kunskapsmässiga utveckling med avsikten att nå ett tvåspråkighets mål. Det kan 
kopplas till Cummins (refererad i Nauclér, 2001), som hävdar vikten av att det just är 
aktiveringen av elevens tidigare kunskap, språk och kultur som är av störst nytta för 
förståelsen av det nya språkets text och tal. Dock menar Schlyter (refererad i Elmeroth, 1997), 
kan invandrarbarn av olika orsaker ta avstånd från sitt modersmål, vilket i sin tur kan få en 
negativ effekt på deras modersmål, exempelvis att det avstannar i utvecklingen.   
 
Utifrån intervjuerna var det enligt lärarna också angeläget att elever med utländsk bakgrund 
får insikt i de nya sociala samspelskoderna parallellt med språkinlärningen, för på så sätt 
också kunna fungera socialt i skolan. Vygotskij var, enligt Säljö (refererad i Forrsell, 2005), 
övertygad om att den sociokulturella utvecklingen sker med tyngdpunkt på barnets kontakt 
med språket. Ekstrand (refererad i Elmerot, 1997), menar att barns möte med en ny kultur och 
dess språk kan ha olika effekter på dennes identitet, inlärning och kulturgemenskap. Lindberg 
(2005), pekar på att minoritetsgrupper inte kan majoritetsgruppernas självklara koder, vilket 
skapar svårigheter att fungera efter skolans och samhällets förväntan. Hymes (referard i 
Lindberg, 2005), pekar på att varje kultur har sin egen specifika användningsform för språket 
som han också benämner med begreppet kommunikativ kompetens, vilket innebär att den 
självklara språkgemenskapen kräver kunskap om sociokulturella normer. Gagnestam (2005), 
ser språket som ett uttrycksmedel, som under olika kulturella sammanhang både formar och 
påverkar individens sätt att tänka och se på sin omvärld. 
 
Det framkom av resultatet att det behövs en förståelse från samtliga ämneslärare att språket 
begränsar vissa elevers möjligheter att uppnå de mål som motsvarar skolans krav. Lärarna 
anser att skolan måste ta ett ansvar som främjar alla elevers lika rätt till kunskap inom skolans 
samtliga ämnesområden. Lärarna menade att det är ett ansvar som skulle innefatta alla 
ämneslärare, vilket även Nauclér (2001), belyser som en viktig åsikt. Nauclér, anser att alla 
ämneslärare utöver språk – och svensklärare, ska anses viktiga för andraspråkselevernas 
kunskaps och språkutveckling. Av den orsaken borde alla lärare vaka över är forsknings 
information om olika modeller som kan skapa en högre språkundervisningspotential, hävdar 
Cummins (refererad i Nauclér, 2001). Tyvärr menar Cummins (refererad i Nauclér, 2001), 
lyder fortfarande skolan under en åsikt om att andraspråksundervisningen endast är en uppgift 
för lärare i svenskundervisning för andraspråkselever. Detta begränsar invandrarelevernas 
kunskapsutveckling anser Cummins, eftersom de inte får en begriplig kunskapsförmedling av 
sina övriga ämneslärare, vilka utgör den största delen av skoldagens undervisning.  
 
Förutsättningar för elever med annat modersmål än svenska  
Resultatet har även visat att den tid som eleverna tillbringar i förberedelseklassen är för kort , 
lärarna anser att elever behöver mycket mer tid för att kunna klara kraven i övrig 
ämnesundervisning. Målet är att när eleven lämnar förberedelseklass ska han/hon kunna prata 
om vardagsnära saker på ett enkelt men begripligt språk, ha lärt sig och vant sig vid att fråga 
när han/hon inte förstår samt ha tillägnat sig ord och begrepp för lektionsrutiner och för att 
studera (Elektronisk referens, http://www.stordammen.nu). Det är en mycket svår uppgift för 
invandrarelever, eftersom tar det upp till två år att få grundkunskaper i andraspråket, enligt 
Nauclér (2001), och att det dessutom tar fem till åtta år att lära in språkuppbyggnaden. 
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Att elever utsätts för en orättvis bedömning kunskapsmässigt med tanke betygskriterierna 
framkom starkt i intervjuresultatet, lärarna pekade på den bristande förståelsen inför att 
språket utgör ett hinder för elever med annat modersmål än svenska inom de flesta 
ämnesområdena. Skolans värderingskategoriseringar angående elevers kunskapsintag och 
studieresultat utgörs av olika betygsnivåer, vilket Ljungberg (2005), påpekar kan vara 
kategoriseringar som inte håller sig inom rättvisa ramar utan indelar elever, bland annat 
utifrån etnicitet. Beklagligtvis menar Lorentz och Bergstedt (2006), är att 
samhällssegregationen skapar en åtskild skolundervisning för vissa elevgrupper. Ofta 
betraktas den mångkulturella kunskapsförmedlingen som en undervisning för individer med 
bristande kunskaper, därigenom gynnas den negativa synen på främmande kulturer, som i sin 
tur stämplar undervisningen på ett liknande vis.  
 
Resultatet visade även att det finns en åsikt om att invandrarelever inte presterar lika bra som 
de svenska eleverna, vilket lärarna återigen menade som oftast beror på elevens otillräckliga 
språkförståelse, både inför standardiserande prov och hemläxor. Skoltexterna är långa och 
krångliga och gör det mycket svårt, menar lärarna för invandrarelever att klara av att leva upp 
till de resultat som övriga ämnesområden kräver. Elmeroth (1997), anser att det finns ett stort 
behov av att skolan lärotexter ses över, eftersom de bland annat innehåller alldeles för svåra 
begrepp, vilket hindrar andraspråkselevens kunskapsutveckling inom de flesta skolämnen. 
Eftersom elever med invandrarbakgrund inte har samma språk- och läsförståelse som de 
svenska eleverna finns det en risk, menar Ljungberg (2005), att de klassas av skolan som 
okunniga eller lata. Imsen (2000), menar att de elever som är stämplade satsar oftast inget på 
sitt skolarbete, eftersom ett förväntat misslyckandet skapar en dubbel smärta för individen. 
Det är bättre att flyta omkring än att försöka utmana sin egen förmåga, när inte motivationen 
uppmuntras varken hemifrån eller i skolan, vilket kan knytas an till Lahdenperäs (referad i 
Lorentz, 2007), fördjupade studie om elever och lärares relationer i en mångkulturell skola. 
Undersökningen handlar om de insatser skolan tillfördelades för att skapa möjligheter att 
möta invandrarelevers svårigheter. Undersökningen ifrågasatte om skolproblematiken 
berodde på eleverna eller skolan, där samtliga lärare ansåg att invandrarbakgrunden hos 
eleven var själva grogrunden till skolsvårigheter, på grund av invandrarelevernas annorlunda 
uppförande och uppfattningar.  
 
Utanförskap  
Resultatet visar mycket tydligt att det finns ett utanförskap bland vissa minoritetsgrupper i 
skolan. Några av lärarna ser på utanförskap som en naturlig del i invandrarelevernas tillvaro, 
eftersom tillvaron är ny och främmande. Vissa av lärarna såg mycket allvarligt på 
utanförskapet bland vissa invandrarelever, eftersom beteende och livsstil ofta följer den 
stämpling som media och samhället skapar. Otterbäck (refererad i SOU 1996: 143), beskriver 
att de kulturella motsättningarna i samhället skapar olika beteenden och tillvägagångssätt hos 
minoritetsgrupper. För att klara av att hantera en ny tillvaro kan reaktionerna hos dessa 
barn/ungdomar te sig olika, antingen visar det sig i utmanande handlingar eller ett utstuderat 
sökande efter bekräftelse. Andra identifierar sig enbart med sin egen kultur eller tar helt 
avstånd från den och blir försvenskade. Hedlund (refererad i Gagnestam, 2005), belyser att 
många elever bland annat från andra kulturer upplever ett utanförskap i den svenska skolan. 
Känslan av att skolan diskriminerar deras medhavda livssyn, bidrar till att och de känner 
främlingskap och meningslöshet i skolan. Lahdenperäs (refererad i Ljungberg, 2005) 
beskriver två olika förhållningssätt som skolan har till invandrarelever, där den ena är ett 
kategoriserande synsätt, där elever med invandrarbakgrund uppfattas antingen som en resurs 
eller en brist. De är inte med som ett ”Vi” utan distanseras som ”den Andre” gentemot 
svenska elever. Lahdenperäs, påpekar också i detta sammanhang att det finns invandrarelever 
som blir föremål för ett dåligt rykte i skolan, en föreställning att all problematik beror på 
invandrarna.  
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Orsaker till utanförskap kan också enligt intervjuresultatet bero på att elever exempelvis 
befinner sig i puberteten eller att det finns andra bakomliggande orsaker som gör att hon/han 
upplever sin livssituation både i och utanför skolan som svår. Angel och Hjern (2004), pekar 
på att många invandrarelever har hemska upplevelser med sig från hemlandet samtidigt som 
de ska tillägna sig ett nytt språk, en ny kultur och nya sociala koder, i både skola och 
samhälle, vilket förhindras enligt Ladberg (2003), när individen känner sorg och oro.  
 
Samhällets rådande segregation skapar utanförskap i skolan  
Det anspelades mycket tydligt i resultatet att utanförskapet i skolan kan ha sin grogrund i den 
segregation som vissa av lärarna ansåg verkligen finns i samhället. Enligt SOU (1996: 143) 
har den så kallade svenska kulturen som ansetts vara den enda gällande och bestämmande 
kulturen splittrats. Det skrämmer många som inte längre känner igen de ömsesidiga invanda 
värderingarna som alltid varit specifikt svenska. Elmeroth (1997), pekar på att även 
segregerade boendemiljöer som minoritetsgrupper ofta lever i, kan orsaka en negativ 
inställning till det svenska språket och till den svenska kulturen.  
I Intervjuerna framlades det åsikter från några lärare att många invandrare själva väljer att 
avstå en gemenskap i det svenska samhället men som enligt de andra lärarnas uppfattningar 
också är en påtvingad situation som inte invandrarfamiljer råder över. Detta leder enligt SOU 
(1996: 143), som oftast till segregation och utanförskap i det svenska samhället för 
invandrargrupper. Beroende på olika upplevelser som finns med från hemlandet, 
språksvårigheter och utbildningsbakgrund, kan det vara svårt som förälder att hjälpa sina barn 
i det nya samhället. 
Utanförskap behöver nödvändigtvis inte vara bestämt av samhället, enligt Hultinger och 
Wallentin (1996). Det kan vara så att vissa invandrargrupper söker sig till vissa platser eller 
grupper som de anser vara likasinnade, bland annat genom att de vill känna en tillhörighet i 
sin egen kultur istället för den nya, okända. Hultinger och Wallentin anser däremot, att det 
kan upplevas som provokativt för individer som vill ha en öppenhet gentemot mångfald och 
som ser det som lärorik att få ta del av olika värderingar och erfarenheter.  
 
Resultatsammanfattning 
 
Resultatet från intervjuerna har enligt vår egen uppfattning bland annat visat att det finns 
brister i skolans verksamhet gällande bemötande, förhållningssätt och undervisningsmetoder, 
främst beträffande de förutsättningar elever med annat modersmål än svenska behöver för att 
klara skolans övriga ämnesområden. Det har även framkommit att det finns tendenser till att 
skolan kategoriserar vissa minoritetsgrupper i bland annat betygsbedömningen och att ett 
samhälleligt utanförskap till viss del även återspeglas i skolans värld. Trots det har resultatet 
visat att det finns ett mycket stort engagemang och en stark vilja att hjälpa elever med 
invandrarbakgrund, att lyckas både i skolan och i samhället. Detta anser vi även i stort, har 
stärkts av det som framkommit i både bakgrund och teori.  
 
Vår uppfattning är att det finns en önskan om att skolans undervisning intar ett mer positivt 
förhållningssätt inför kulturell mångfald, att se den i undervisningssituationer som en 
möjlighet istället för ett hinder. Alla elever har sina unika förutsättningar, vilket skolan har 
som uppgift att ta tillvara och ge möjlighet att utveckla och det sker enligt Pramling, 
Samuelsson och Sheridan (2002), om elever får utveckla sina förmågor i samspel med andra. 
Hultinger och Wallentin, (1996), beskriver att vissa lärare upplever situationen i en 
mångkulturell skola, som maktlös och motarbetande, vilket leder till att de nästan vill ge upp. 
Eftersom omgivningen ser på den nyanlända eleven som en belastning upplever sig lärarna, 
trots sin starka vilja att utföra ett bra arbete, en frustration över att det kan bli ett 
misslyckande. Lyckligtvis finns det, enligt Hultinger och Wallentin (1996), ändå lärare som 
ser mångfald som berikande i klassen, eftersom det kan öka toleransen i elevens möte med det 
som inte alltid stämmer överens med den egna kulturen. I en mångkulturell klass kan eleverna 
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genom insyn i andra människors livsvillkor och historia få, enligt SOU (1996: 143), en ärlig 
chans att förstå varandra, vilket då främst kräver en lärare som har en positiv inställning till 
mångfald.  
 
Vi anser det finns en stor entusiasm inför tanken på att segregation i samhälle och skola kan 
förändras, genom att bland annat lärare och skola samarbetar för att uppnå en större acceptans 
för mångfald. Flera av lärarna ansåg att det borde finnas en mycket större öppenhet hos alla 
pedagoger att vilja förändra arbetsmetoderna i skolan. Dessa föreställningar om att den egna 
kulturen hotas av det mångkulturella eller tvärtom, bör enligt Ljungberg (2005), analyseras 
kritiskt, vilket framförallt är en viktig uppgift för skolan att lyfta fram och problematisera i 
undervisningssammanhang. Lahdenperäs (refererad i Gagnestam, 2005), tar upp 
lärarutbildningens oförmåga att inta det interkulturella förhållningssättet, vilket sätta en 
mycket mer positiv prägel på undervisningens innehåll och utformning. Det är av största vikt 
att lärarutbildningssamordnare arbetar gemensamt för att stödja det interkulturella lärandet i 
dagens mångkulturella skola.  
 
För att uppnå målet som bidrar till en mångkulturell undervisning har vi fått uppfattningen om 
att det är väldigt angeläget att vara uppdaterad utbildningsmässigt och att det borde gälla 
samtliga lärare att delta i utbildningar såsom exempelvis svenska som andraspråk. Elmeroth 
(1997), anser att många invandrarelevers misslyckade skolresultat både i dagsläget och i 
framtiden, kunde förhindras om alla lärare fick utbildning i ämnet, svenska som andraspråk. 
Hargraves (1998), pekar bland annat på att lärarna ständigt utsätts för skolans efterfrågade 
krav och att de måste ha ett förhållningssätt som nästan är omänskligt. Det att lärarna ska 
förändra sig och hänga med i sina kollegors nya undervisningsformer, kan skapa ångest över 
att framstå som inkompetent inför andra och även inför sig själv. När kraven på resultat och 
intensifiering inte uppnås, ifrågasätts förmågan hos läraren, vad som är fel och vad som 
brister.  
 
Enligt vår uppfattning har lärarna visat ett stort engagemang genom at delta i olika aktiviteter 
tillsammans med elever, både i och utanför skolan med tanken att bland annat stärka elevers 
kamratskap, vilket även Imsen (2000), menar också gynnar skolundervisningen. Dels genom 
att läraren försöker få in syn och förståelse i hur elevens skolsituation är, dels för att även 
sätta sig in i hur han/hon har det på fritiden. SOU (1996: 143), förespråkar att ideologin om en 
skola för alla efterlevs, vilket kan generera i en större förståelse inför både inför skolans och 
samhällets mångfald som i sin tur kan bidra till en ökad acceptans mellan olika kulturer i det 
framtida Sverige. 
En mycket intressant utgångspunkt för vidare forskning är att undersöka hur elever med 
utländsk bakgrund klarar sina studier i gymnasiet, jämfört med svenska elever. 
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Intervjuguide 
 
 

1. Kan du berätta om en vanlig dag i skolan? 
 

2. Hur många nationaliteter finns i klassen? 
 

3. Hur tar man hand om en nyanländ elev? 
 

4. Hur är grupperna indelade med tanke på barnens ålder (och antal elever)? 
 

5. Vad använder du för pedagogiska redskap som underlättar språkinlärning, vilka? 
 

6. Hur underlättar dessa redskap språkinlärningen? 
 

7. På vilket sätt påverkar modersmålsundervisningen den svenska språkundervisningen? 
 

8. Vad är det första elever lär sig i förberedelseklasser? 
 

9. Hur viktigt är modersmålet? 
 

10. Hur mycket använder man modersmålslärare som hjälp? 
 

11. På vilket sätt samverkar den övriga skolan och förberedelseklasserna?  
 

12. Görs det individuella anpassningsprogram för elevens språknivå, i så fall vilka? 
 

13. Vilka ämnen upplevs som lättare/svårare för invandrarelever?  
 

14. Hur är tiden planerad resursmässigt för att lära dessa elever det svenska språket? 
 

15. Begränsas förberedelseklassers resurser, i så fall på vilket sätt?  
 

16. Hur tänker du kring utanförskap? 
 

17.  Hur lång tid brukar det ta för en elev för att kunna slussas vidare till en ”vanlig” klass?  
 

18. Hur bemöts elever från förberedelsegrupperna när de slussas över i svenska klasser? 
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