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Abstract 
 
Syftet med detta examensarbete var att studera och undersöka hur invandrarbarnens väg mot 

det svenska språket kan se ut. Vi har tittat närmare på hur man kan förbättra denna inlärning, 

vilka problem och hinder som är vanligt förekommande samt vilken roll som hemspråket har 

vid svenskinlärning. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjuform som innefattat fem 

pedagoger under vår VFU-period. Denna del redovisar vi i vår resultatdel. Genom litteratur 

har vi kommit i kontakt med teorier rörande våra frågeställningar och dessa har samlats i vår 

litteraturgenomgång. I arbetet framkom de svar som vi eftersökte. Modersmålets innebörd för 

inlärningen av det svenska språket lyftes fram. De problem som var vanligt förekommande då 

invandrarelever skulle lära sig svenska presenterades. Det togs även upp hur man som 

pedagog kan underlätta invandrarelevernas väg mot det svenska språket.    

 
 
 
Ämnesord: inlärning, invandrarbarn, modersmål, språkets betydelse, svenskinlärning. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Innehåll 
 
1. Inledning .......................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 6 
1.2 Syfte ............................................................................................................................... 7 
1.3 Disposition ................................................................................................................... 7 

2. Litteraturgenomgång.................................................................................................. 9 
2.1 Vilka är invandrarbarn? ............................................................................................ 9 
2.2 Invandrarbarns tidigare upplevelser/bakgrund/erfarenheter............................ 9 

2.2.1 Grupperingar ........................................................................................................... 10 
2.3 Språkets betydelse .................................................................................................... 11 

2.3.1 Invandrarelevens språkliga bakgrund...................................................................... 12 
2.4 Invandrarbarnens första tid i skolan..................................................................... 13 

2.4.1 Pedagogens roll ....................................................................................................... 14 
2.5 Invandrarbarnens skolgång .................................................................................... 17 

2.5.1 Modersmålets betydelse .......................................................................................... 17 
2.5.2 Pedagogiska hjälpmedel .......................................................................................... 19 
2.5.3 Hinder vid inlärning ................................................................................................ 19 
2.5.4 Dålig självkänsla ..................................................................................................... 21 
2.5.5 Att inspirera och motivera....................................................................................... 22 

2.6 Språkinlärning ........................................................................................................... 22 
2.6.1 Det muntliga i skolan .............................................................................................. 23 
2.6.2 Läsandet i skolan..................................................................................................... 23 
2.6.3 Skrivandet i skolan .................................................................................................. 23 

2.7 Invandrarbarns läxstöd hemma ............................................................................. 24 
2.8 Teoretisk precisering ............................................................................................... 24 

3. Metod............................................................................................................................... 27 
3.1 Val av metod.............................................................................................................. 27 
3.2 Urvalsgrupp intervju................................................................................................ 28 

3.2.1 Presentation av intervjudeltagarna .......................................................................... 28 
3.3 Genomförande och bearbetning av intervjuer ................................................... 29 
3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet ............................................................................ 31 
3.5 Metodkritik................................................................................................................. 31 

4. Resultat ........................................................................................................................... 33 
4.1 Redovisning av resultatet ....................................................................................... 33 

4.1.1 Vad bör man tänka på för att underlätta inlärningen?............................................. 33 
4.1.2 Vilka skillnader är det på svenskundervisning och inlärning när det gäller 
invandrarbarn- och svenska barn?.................................................................................... 35 
4.1.3 Vilka hinder är vanliga när invandrarbarn ska lära sig svenska?............................ 36 
4.1.4 Har alla elever i din klass tillgång till modersmålsundervisning? .......................... 38 
4.1.5 Har dina elever möjlighet att få svenska som andraspråksundervisning?............... 39 
4.1.6 Vilken betydelse anser du att modersmålsundervisningen har vid svenskinlärning?
.......................................................................................................................................... 40 

4.2 Analys av resultatet.................................................................................................. 41 
5. Diskussion..................................................................................................................... 43 

 3



    

5.1 Tillämpning av resultatet ........................................................................................ 45 
5.1.1 Frågeställningar som dykt upp under arbetets gång................................................ 47 

6. Sammanfattning ......................................................................................................... 48 
Litteraturförteckning ..................................................................................................... 49 
 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



    

Förord 
 
Arbetet du har framför dig har vuxit fram efter många veckors hårt arbete. Med det färdiga 

resultatet i handen, känner vi dock att det var värt all möda. Vi har under arbetets gång mött 

både pedagoger och litteratur som har gett oss många nya kunskaper och erfarenheter inför 

vår framtida lärarroll. 

 

Vi vill här passa på att tacka de fem lärarna på vår VFU-plats som har ställt upp på våra 

intervjuer samt vår handledare i klassen. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Daniel Östlund på Kristianstad Högskola och vår diskussionsgrupp. Slutligen ger vi ett tack 

till våra nära och kära som stöttat oss under arbetets gång.  

 
 

    Kristianstad november 2004 
 
    Angelina Johansson & Simon Hansson 
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1. Inledning  
  

”Skolan har en väldig tendens till att titta 

på vad de här /minoritets-/eleverna saknar, 

vilka svenska ord dom inte kan. 

Istället för att se att dom har tillgång till två 

språkliga system, vilken tillgång det är jämfört med 

svenska elever som bara har ett. 

Ord som man inte kan, dom kan man ju lära sig, 

det gör människor hela tiden” 

 

(Ladberg, 2000, s.153) 

 
1.1 Bakgrund 
För att kunna utvecklas som människor behöver vi språket. Språk är ett redskap som gör att vi 

kan kommunicera, medverka och påverka vårt samhälle. Språk förmedlar känslor och 

önskemål, drömmar och visioner. Att sakna denna möjlighet till att använda språket kan ofta 

resultera i en känsla av utanförskap med sin omgivning. Ett utanförskap som kan påverka oss 

negativt som individer i våra liv.  

 

Att komma till ett nytt land, som invandrare, innebär i de allra flesta fall att man möter ett 

eller flera nya språk. Som ovan nämnt är det av stor betydelse att kunna förstå och kunna bli 

förstådd av de människor som man möter. De allra flesta människor lär sig med tiden att helt 

eller delvis hantera det aktuella språket i det nya landet. Dessa människor ställs inför språkets 

möjligheter och hinder och blir med tiden mer och mer bekanta och trygga med det. 

 

Som blivande pedagoger anser vi att språket är en mycket central del av livet. Därför menar vi 

att skolan har en viktig uppgift i att kunna förmedla en så givande och lärorik 

språkundervisning som möjligt. Ovanstående citat ger känslan av att skolan ofta ser barnens 

problem. Vi tror att de invandrarbarn som finns i Sverige, i likhet med sina svenska kamrater, 

kan ges goda förutsättningar att växa om de får en god språklig grund att stå på med hjälp av 

samhället - skolan. En god språklig förståelse för det nya landets språk anser vi kan fungera 

som en plattform för elevernas längtan efter nya kunskaper, intressen och möjligheter i det 

svenska samhället. 
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Vi vill med detta få en inblick i invandrarbarnens skolgång. Detta då Sveriges invånare är 1,9 

miljoner barn i åldrarna 0-17 år. 24 % av dessa barn har invandrarbakgrund påpekar Hindberg 

(2001). 

 

Vi känner att vi inte riktigt har fått tillräckligt med kunskap under vår lärarutbildning inom 

detta viktiga och spännande område. Med stor sannolikhet kommer vi som pedagoger att möta 

invandrarbarn i vår yrkesroll och då vill vi inte stå främmande inför de möjligheter och hinder 

som kan dyka upp. Eftersom Utbildningsdepartementet (2001) menar: ”Skolan ansvarar för 

att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och 

läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (s.12), känns det som högskolan 

missat en viktig bit när det gäller invandrarbarns inlärning av svenska språket.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att granska de möjligheter och hinder som finns rörande 

invandrarbarns inlärning av det svenska språket utifrån ett lärarperspektiv.   

 

 Hur kan man som lärare förbättra invandrarelevernas inlärning av det nya språket? 

 Vilka problem och hinder är vanliga samt hur kan man undvika eller minimera dessa? 

 Vilken betydelse har modersmålsundervisningen vid inlärning av det nya språket? 

 

1.3 Disposition 
Vårt examensarbete handlar om invandrarbarns möjligheter och hinder när de möter det 

svenska språket och detta är betraktat utifrån ett lärarperspektiv.  

 

Under avsnitt 2 behandlas vår genomgång av litteraturen. I avsnitt 2.1 går vi in i begreppen 

asylsökande och invandrare. I avsnitt 2.2 redogörs invandrarbarnens tidigare upplevelser, 

bakgrund och erfarenheter.  Här nämns även grupperingar av invandrarbarn och symptom 

som kan vara förekommande hos asylsökande barn. Under avsnitt 2.3 betonas språkets 

betydelse och dess sociala aspekter, dessutom nämns invandrarelevens språkliga bakgrund 

och dess betydelse. Avsnitt 2.4 lyfter fram invandrarbarnens första tid i skolan och hur skolan 

och läraren bör bemöta dessa elever. I avsnitt 2.5 tas invandrarbarnens skolgång samt 

modersmålets betydelse upp. Här synliggörs även pedagogiska hjälpmedel, hinder vid 

inlärning, dålig självkänsla och vikten av att inspirera och motivera. Avsnitt 2.6 belyser 
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språkinlärningen och här finner vi de tre delarna: det muntliga, läsandet och skrivandet i 

skolan. Avsnitt 2.7 beskriver invandrarbarnens läxsituation i det egna hemmet. 

 

Under avsnitt 3 redogörs vår metoddel. Avsnitt 3.1 redovisar vårt val av metod. I avsnitt 3.2 

presenteras de intervjudeltagare som vi använt oss av i undersökningen. Under 3.3 synliggör 

vi vårt genomförande och bearbetningen av intervjuerna. Avsnitt 3.4 handlar om 

tillförlitlighet och trovärdighet vid intervjutillfällena. 3.5 tas metodkritik upp som kommit 

fram under och efter bearbetningen av intervjuerna. 

 

I avsnitt 4 kommer resultatet. Avsnitt 4.1 används till att redovisa resultatet av intervjuerna. 

Här gavs varje huvudfråga en kortfattad analys av resultatet. I avsnitt 4.2 görs en 

övergripande analys av resultatet utifrån intervjuerna. 

 

Under avsnitt 5 ligger diskussionen. I avsnitt 5.1 berättar vi om hur vi kan tillämpa vårt 

resultat i våra kommande roller som pedagoger. Avslutningsvis presenteras de nya 

frågeställningar som dykt upp under arbetets gång.  

 

I avsnitt 6 har vi slutligen vår sammanfattning.  
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2. Litteraturgenomgång 

 
2.1 Vilka är invandrarbarn?  
I Skolverkets textsamling (1999) hänvisar författarna till Utlänningslagen då de pratar om 

asylsökande. En asylsökande är en utländsk medborgare som rest till ett annat land och 

förhandlat om uppehållstillstånd för att han eller hon är flykting, dvs. förföljd pga. av sin 

nationalitet, ras, tillhörighet, politisk uppfattning, samhällsgrupp eller religiösa uppfattning 

och kan därför inte få skydd i sitt hemland. Andra orsaker kan vara fruktan för kroppsstraff, 

dödsstraff, tortyr, krig, miljökatastrof, förföljelse pga. sitt kön eller sexuella läggning.  

 

Sedan har vi begreppet invandrare. Källstigen och Setkic (1999) menar att invandrare är 

människor som är födda utomlands eller i Sverige med åtminstone en av föräldrarna födda i 

ett annat land. I Magnussons (1986) bok står det skrivet att Statistiska Centralbyrån använder 

följande definition: ”med invandrarbarn avses barn som har ett annat hemspråk än svenska 

som dagligt umgängesspråk i hemmet” (s.12). I samma bok pekar författarna på att 

invandrarbarnen är en mycket blandad grupp, med många olika bakgrunder, intressen, 

förutsättningar och önskemål. Därmed menar de att man inte kan se dem som en likartad 

samling barn, utan att man måste se dem som individer med unika egenskaper och därmed 

bemöta dem individuellt. 

 

2.2 Invandrarbarns tidigare upplevelser/bakgrund/erfarenheter 
Invandrarelever har olika bakgrund och erfarenheter. I skriften av Skolverket (1999) 

diskuteras vilka olika erfarenheter som invandrarbarn kan ha upplevt. En del barn har varit 

med om krig eller krigsliknande situationer, blivit utnyttjade för att få föräldrarna att tala, 

offer för tortyr, upplevt försvinnanden samt tvingats ta mycket ansvar vid tidig ålder. Andra 

elever kan ha blivit ”skyddade” i hemlandet av sina föräldrar då de försökt hålla barnen 

utanför orsakerna till att de flytt landet. För dessa barn kan uppbrottet komma helt oväntat. 

Vissa av invandrarbarnen kan ha kommit ensamma till Sverige. Dessa orsaker kan exempelvis 

vara att de förlorat sin familj. Många av barnen som kommer till Sverige känner skuld för att 

de lämnat hemlandet, släkt och vänner och kan därför ha en stark oro för dem som är kvar i 

hemlandet. Det är inte barnen själva som har valt att flytta hit, skriver författarna.   
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2.2.1 Grupperingar 

I Skolverkets skrift (1999) delar Lars H Gustavsson in invandrarbarnen i sju olika grupper. 

Han menar dock på att dessa grupper endast är tillfälliga och att barnen inte är bundna vid 

dessa grupper hela sitt liv.  

 

De skonade barnen 

Detta är barn som kommit som flyktingar och som sluppit ifrån svåra upplevelser. Dessa barn 

har många gånger ett bättre utgångsläge än andra invandrarbarn. Men trots att barnen inte sett 

allt, är det lätt att de blir spegelbilder av sina föräldrar. Om föräldrarna inte mår bra, påverkar 

detta också barnen i familjen. 

 

Krigsbarnen med symtom 

Till denna grupp räknas de barn som har mödosamma trauman med sig i bagaget såsom krig 

och förtryck. De visar öppna symptom, av varierande slag, på att de inte mår bra. 

 

Krigsbarn utan symtom  

Dessa invandrarbarn visar inte öppet att de mår dåligt p.g.a. av sina svåra upplevelser som 

krig och förtryck. Denna grupp barn kan delas in i fyra grupperingar: 

 

 De verkligt överlevande 

Barnen i denna grupp har kunnat bearbeta sina upplevelser och har haft 

minst en vuxen som hjälpt och stöttat barnet att bearbeta det svåra. 

 

 De allvarliga bemästrarna 

Detta är barn som inte låter sig visa att de inte mår bra. De är många 

gånger allvarsamma och slutna. De har ofta fått ta ett stort ansvar för 

sin familj – ”vuxenbarn”. Detta då föräldrarna själva inte orkar ta sitt 

föräldraansvar. 

 

 

 10



    

 De stressade anpassarna 

Inte heller dessa barn tillåter sig att visa symtom på det de upplevt. 

Därför sätter barnen full kapacitet och fokusering på det svenska 

samhället. De lär sig svenska snabbast, skaffar sig snabbt många vänner 

och har många aktiviteter. Ofta blir dessa barn familjens språkrör utåt. 

Barnen brukar kallas för bemästrarna.  

 

 Bemästrarna som tappar taget 

Barnen fortsätter att leva på detta kontrollerande sätt i familjen. Ofta 

hittar de en fristad där de börjar visa symtom som t.ex. aggressivitet. 

Dessa fristäder kan vara skolan eller dagis. Personal och föräldrar kan 

ha helt olika bilder av samma barn. De kan tidigare ha varit slutna men 

övergår nu i en annan fas där symtom visas. 

 

Enligt Skolverkets skrift (1999) kan symtomen vara följande hos asylsökande barn: 

•  Koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter 

• Utagerande, aggressivitet, hyperaktivitet 

• Inåtvändhet 

• Blyghet, separationsångest  

• Depressioner 

• Sängvätning, matvägran 

• Ängslan, problem med kamratrelationer 

• Sömnsvårigheter 

• Bilder som inte försvinner 

• Psykosomatiska reaktioner 

 

2.3 Språkets betydelse 
Under många år har den svenska skolan varit uppbyggd på det språk som svenska barn 

normalt tillägnar sig under 0-7 år.  Många barn som kommer till Sverige flyttar hit med sina 

föräldrar eller föds här. Detta gör att de inte har det svenska språket naturligt med sig från 

början, något som påpekas av Ladberg (2000).  
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Vad har då språket för betydelse? Hur påverkar det vår uppväxt och framtid? I boken 

Kulturmöten (1990) visar författarna vikten av språkets betydelse. De ser språket som ytterst 

nödvändigt och menar att ”Vi är alla beroende av vårt språk för att kunna fungera tillsammans 

och utvecklas” (s.101).  

 

Författarna ser språket som ett redskap för att kunna fungera och verka tillsammans i vårt 

samhälle.  De anser att en god språkförståelse är en viktig del av att kunna forma en positiv 

framtidstro för oss människor. De pekar särskilt på att invandrarnas förhållande och 

nödvändighet till att utveckla det/de nya språk som de kommer i kontakt med. ”Dåliga 

svenskkunskaper är i regel hindret för att nå målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Om samhället inte klarar av att ge god och effektiv språkundervisning är det stor risk att 

invandrarna kommer att bli missgynnade i skolan, i arbetslivet och när det gäller den 

personliga utvecklingen” (s.101). Författarna belyser samhällets roll i strävan efter att kunna 

förmedla en givande språkutveckling (1990). 

 

Ladberg (2000) hävdar att språk och kultur hänger ihop. Alla språk har olika tonfall, gester 

och blickar. Exempelvis talar inte ett barn från Sydafrika med sin farmor på samma sätt som 

svenska barn gör. Hon fortsätter med att det ofta tar tid att bli varse om hur man ska uppföra 

sig i olika sammanhang. Ett exempel är att människor i Bosnien säger ”Ni” till vuxna men att 

vi i Sverige säger ”Du”. Det kan också leda till onödiga konflikter då svenska barn är mer 

vana att skämta med vuxna och då utländska barn ska ta efter kan det många gånger bli helt 

fel. Ladberg ger ett exempel där hon sett många lärare som blivit arga på invandrarelever för 

deras oförskämdhet när de i själva verket inte alls menat det på det viset. Det blir lätt att 

invandrarbarnen går över ”gränsen” utan att ha haft några onda avsikter med varken sina ord 

eller handlingar.  
 

2.3.1 Invandrarelevens språkliga bakgrund  

 

”Genom att acceptera våra olikheter 

förstå dem och acceptera dem, 

kan vi upptäcka vår likheter”. 

 

Joseph Giordiano 

(Skolverket, 1999, s.42) 
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Forskare som studerat språk runtom i världen har kommit fram till att de flesta barn växer upp 

med mer än ett språk. Resultatet av detta är att det är minst lika naturligt att växa upp 

enspråkigt som flerspråkigt, enligt Ladberg (2000). Många gånger är det barnets behov av 

språket som avgör hur många han/hon lär sig. Ett allmänt uttalande kan vara: Hon kan sju 

språk, hon måste vara mycket språkbegåvad. Men mängden språk hänger inte ihop med 

begåvning utan språk är en fråga om behov. En människa som är flerspråkig kan jämföra det 

nya språket med dem hon/han redan kan. Desto fler språkliga system eleverna kan, ju lättare 

är det att lära sig ett nytt. Författaren påpekar också att barnen kan dra jämförelser samt se 

mönster av språkljud, olika grammatiska system, betoningsmönster och olika ord för samma 

begrepp. 

 

Invandrarbarnen i Sverige har i de flesta fall en språklig grund att stå på innan de kommer i 

kontakt med det svenska språket. Magnusson (1986) pekar på betydelsen av invandrarbarnens 

förstaspråk och hon menar att såväl förstaspråket som svenskan behöver användas och 

utvecklas. Detta eftersom ”De invandrarelever som har ett väl fungerande och befäst 

förstaspråk har störst möjlighet att få ett omfattande ordförråd även på svenska” (s.37). 

Genom en god språklig bakgrund kan då eleverna lättare ta till sig nya språkliga erfarenheter. 

Magnusson (1986) hävdar att man som pedagog också måste ha en inblick och förståelse för 

barnens förstaspråk för att kunna förstå och möta eleven i fråga. På detta sätt anser hon att 

man på ett smidigt sätt kan undvika att råka i missförstånd med eleven/eleverna i fråga, 

misstag som oftast kan undvikas. Här får hon medhåll från Reybekiel (1992) som pekar på 

just detta. I hennes bok berättar hemspråksläraren Kalchgruber om sina erfarenheter och 

lärdomar rörande ämnet. Hon menar att elevernas språkliga kunskaper inte alltid räcker till för 

att ge ord åt deras känslor som de vill förmedla.  

Om läraren inte kan ”nå” eleven när detta inträffar, eller om läraren gör sig missförstådd på 

något sätt, kan detta leda till missuppfattningar dem emellan. Reybekiel (1992) redogör: ”Ofta 

är det missförstånd som har med språket att göra. Det blir mycket lätt missförstånd. Min 

erfarenhet av att klara upp problem är att det mest handlar om missförstånd.” (s.38) 

 

2.4 Invandrarbarnens första tid i skolan 
I Sverige finns idag över en miljon invandrare. Eftersom mängden invandrare är stor i Sverige 

ställer det mångkulturella samhället annorlunda och nya krav på skolan, anser Källstigen och 

Setkic (1999).  
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För de allra flesta eleverna är det en betydelsefull händelse att få börja skolan och detta gäller 

också om eleven dessutom får uppleva detta i ett nytt land med ett nytt språk. Skolverket 

(1999) skriver att den första tiden i skolan är en omtumlande upplevelse som kan ha stor 

betydelse för barnets kommande utveckling. Därför uttrycker Skolverket att det är av yttersta 

vikt att varje elev redan från allra första början känner att tiden i skolan används på ett 

meningsfullt sätt. Eleven behöver se att det finns en röd tråd i det han/hon gör och att läraren 

har tydliga mål med sin undervisning. Magnusson (1986) skriver även om detta. Hon betonar 

att detta gäller såväl de lägre skolåldrarna som de högre, eleverna vill kunna se och nå de mål 

som är uppsatta. För att kunna skapa en motivation hos eleverna inför språkinlärningen 

behöver dock övningarna och inlärningen kunna ge eleverna någonting betydelsefullt, något 

som de kan ha nytta av att lära sig. Magnusson menar: ”Eleverna måste också känna att de 

använder språket i meningsfulla sammanhang och att de med språkets hjälp har möjlighet att 

påverka sin situation” (s.36). Lärandematerialet och tillvägagångssättet ska med andra ord inte 

bara finnas där för själva processen, utan även vara användbart ”utanför” själva 

inlärningsmomentet.  

 

Det berättas också att en av skolans viktigaste uppgifter, enligt Skolverket (1999), är att se till 

att den asylsökande eleven får tillräckligt med kunskaper om hur det är att bo i Sverige. Det är 

dessutom av stor vikt att läraren noga planerar för elevens första tid i skolan. Undervisningen 

ska vara upplyftande för individens självkänsla. Gränser finns dock för hur mycket barnen 

klarar och orkar ta till sig av det nya. 

 

2.4.1 Pedagogens roll 

Den första tiden i Sverige har stor betydelse för de asylsökande elevernas utveckling och 

psykiska hälsa. Därför är det angeläget att lärarna i skolan känner till elevens upplevelser, 

bakgrund, språk, kultur, religion och skolgång. Skolverket (1999) pekar på att lärarens 

intresse och engagemang är en väsentlig del. Invandrarverkets personal kan familjens 

bakgrund och det är bra om skolan har ett samarbete med dem. Även familjen kan ge 

information, det är aldrig fel att fråga, bara gör det med respekt och ödmjukhet. Föräldrarna 

berättar bara det de själva vill berätta. 
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Målsättningen under de första veckorna i skolan bör först och främst vara att elever och lärare 

lär känna varandra. På detta sätt kan en tillit och ömsesidig respekt växa fram mellan elev och 

lärare och på så sätt kan det underlätta för eleverna att våga fråga om vad de inte förstår och 

vad de vill lära sig mera av, betonar Skolverket (1999). Betydelsefullt är att skolan ger en bra 

och tydlig information om skolans organisation på familjens hemspråk. Detta öppnar dörrar 

för en fortsatt positiv kontakt. Läraren behöver skaffa sig kunskaper och insikter om olika 

metoder för att ge stöd för att kunna förstå elevernas reaktioner (se bilaga 1). Det bästa är om 

det finns tvåspråkig personal som kan samarbeta med de svenska lärarna på skolan. Dock får 

skolorna oftast klara sig med hjälp av tolk vid de första kontakterna. Ett stort stöd och 

trygghet kan modersmålstalande lärare ge då de kan visa eleverna till rätta, kan översätta 

barnens frågor och berättande samt vara som en slags bro mellan de båda kulturerna. Det är 

framförallt den pedagogiska uppgiften lärare ska sköta, det går inte att vara kurator, terapeut 

och socialassistent, klargör Skolverket. Man orkar inte ta på sig för mycket och gör man det är 

det lätt att bli överarbetad. Däremot ska man ge bra stöd till eleverna och deras föräldrar, 

vilket kan vara en svår balansgång. Skolan kan fungera som en slags avlastning och ge barnen 

en gynnsam utveckling (Skolverket, 1999).  

 

Det är också viktigt menar Skolverket (1999) att barnen i början får känna lugn och ro samt få 

tid att lära känna den nya skolans verksamhet. Lärarna bör under denna period göra en så 

grundlig pedagogisk värdering som möjligt av eleven genom att komplettera de uppgifter de 

fick i samband med inskrivningen med mera detaljerade data om elevens bakgrund och 

kunnande i olika ämnen. Exempelvis bör läraren ta reda på vilka kunskaper eleven har inom 

olika ämnen. Det man bör titta på i första hand är om eleven ligger i nivå med motsvarande 

årskurs i Sverige samt om eleven kan betydligt mer eller mindre och vad det är som ska  

prioriteras i den första undervisningen. Något annat som läraren bör titta på är barnets läs- och 

skrivsvårigheter. Då svenska barn under förskoletiden arbetar med kritor, pusselbitar, sax, 

pennor och lim utvecklar de sin finmotorik vilket gör att skrivandet blir lättare. Men hur är det 

med invandrarbarnets motorik? Ofta har dessa levt i en annan omgivning och kanske haft 

möjlighet att träna motoriken på andra sätt genom att t.ex. tvätta, bära småsyskon osv. 

(Skolverket, 1999). 

 

Genom att läraren sätter sig in i barnets situation kan ett rejält underlag växa fram för en 

individuell planering för elevens fortsatta studie, påpekar Skolverket (1999) i sin skrift. Som 

lärare bör man tänka på att det tar kraft och ork från eleverna då de ska ta till sig och hinna 
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smälta allt det nya. Därför kan det vara tröttsamt att sitta och lyssna en stor del av dagen och 

samtidigt kunna försöka uppfatta något av det nya språket. 

 
”Får jag sitta tyst hos er 

och titta på er, lyssna på er. 

Jag vill vara hos er 

men jag vågar inte riktigt. 

Jag vill vara med er 

men jag är lite rädd och ängslig. 

Får jag sitta tyst hos er och vänta 

och vänja mig så länge. 

Vänta lite, vänj er lite 

så kan vi sedan alla vara 

tillsammans” 

 

Benkt – Erik  Hedin  

(Dikter tillsammans, 1980, s.8) 

 

Många barn, anser Ladberg (2000), som lär sig ett nytt språk kan anstränga sig så pass att de 

lätt får huvudvärk och blir trötta. Det kan vara ansträngande och problematiskt att inte hänga 

med riktigt i en kommunikation. Därför kan barnets spontanitet försvinna, det är inte ovanligt 

att samma person är spontan och framåt i sitt modersmål men försynt och tillbakadragen i det 

nya.  Författaren förklarar att hon många gånger upplevt detta att hela personen förändrats.  

Magnusson (1986) vill också se att läraren själv gör sig till en aktiv del av undervisningen, för 

att inspirera eleverna och kunna hjälpa dem vidare. Som förslag nämner hon: ”Genom att 

delta aktivt i högläsningen blir läraren en förebild för eleverna, när det gäller uttal och 

intonation.” (s.39). och genom detta kan läraren inspirera eleverna och visa en aktiv sida av 

sig själv inför sin elevgrupp. 

 

Det är viktigt att pedagogen har en förståelse för att en del av eleverna kan ha svårt att ta till 

sig de nya intrycken och kunskaperna. Elevernas inlärningsförmåga kan vara blockerad p.g.a. 

de upplevelser de varit med om, menar Skolverket (1999). Eleverna kan då visa det här på 

olika sätt exempelvis sitta tysta, söker ingen kontakt, lyssnar inte på läraren samt visar inget 

intresse för det som händer runt dem. 
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Samtidigt hävdar Skolverket (1999), att en del elever blir tvärtom. De pratar och ifrågasätter 

allt som sägs och görs i klassrummet och är rörliga i klassrummet på ett mycket okoncentrerat 

sätt. Då krävs det att läraren vet att det som eleven mest av allt behöver är möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser och då krävs tid. Det gäller att vara väl förberedd och kunna känna 

igen symptomen för blockeringar så att man inte känner sig misslyckad i sin lärarroll. Det är 

av stor vikt att läraren finns till hands när eleverna vill dela med sig av sina upplevelser och 

då är det bra om skolmiljön är så harmoniskt och lugn som möjligt. Då barnen pratar om sina 

upplevelser kan de bearbeta sina problem och bygga upp en bra struktur på allt. Det kan 

kännas som att svenskundervisningen i början blir satt vid sidan om och att eleverna inte är 

motiverade att lära sig det nya språket. Då gäller det att inte bli stressad utan att våga vänta in 

barnen. 

  

Många gånger vet man inte som pedagog vad barnet saknar, kanske är det helt andra saker än 

det som pedagogen tror, enligt Ladberg (2000). Lämpligt är att pedagogen har kunskaper om 

flerspråkighet, språkinlärning samt hur undervisningen ska se ut för att utveckla barnets språk. 

Hon fortsätter med att det också är viktigt att vara medveten om att invandrarbarn kommer 

med en egen kultur och eget språk. Undervisning rent allmänt är en utvidgning av de 

kunskaper som faktiskt eleven redan har. Men det kanske inte alltid är så lätt då ett barn 

kommer med en helt annan bakgrund. Därför kan modersmålsläraren ge otroligt mycket, 

eftersom han/hon har erfarenheterna och kunskaperna som inte de svenska pedagogerna har. 

De känner till de svårigheter som kan uppstå när man ska lära sig svenska som andraspråk. 

Denna person kan komma att bli en betydelsefull del för en invandrarelev.  

 

2.5 Invandrarbarnens skolgång 
2.5.1 Modersmålets betydelse 

Asylsökande elever har laglig rätt att erbjudas undervisning i och på sitt modersmål. Enligt 

Skolverket (1999) är det mest lämpligt om invandrareleverna kan få tillgång till minst en 

sådan lektion under skoldagen. De bedyrar vikten av att knyta band mellan det kända och det 

okända. Kan dessa båda delar förenas på ett tillfredsställande sätt, anser de att tryggheten i det 

kända, dvs. hemspråket, kan hjälpa till att överbrygga hindren i det nya, som att t.ex. ta till sig 

ett nytt språk. 
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Ladberg (2000) pekar på att de vanligaste uppgifterna för en modersmålslärare är att de ska 

förmedla insikter om samhälle och kultur åt båda hållen och översätta till och från 

modersmålet. Det är även väsentligt att se elevens eget språk som betydelsefullt och att 

läraren bygger vidare på barnets erfarenheter i sin undervisning. Läraren måste se detta som 

en tillgång. Dessutom blir barnens självförtroende stärkt när han/hon har något värdefullt att 

komma med. 

 
Ladberg (2000) ställer sig kritisk till teorier om att modersmålsundervisningen skulle kunna 

resultera i bristande kunskaper i svenska och menar istället på att ”En ensidig satsning på 

svenska kan på längre sikt innebära en enkel biljett bort från familjegemenskapen” (s.179). 

Den egna familjens språk kan aldrig ersättas av andra språk. Modersmålet, familjens språk, är 

en nödvändig del av familjens sociala samspel. Detta gäller inte bara den egna centrala 

familjebilden, utan även i samspelet med övriga släktingar, både vad det gäller en individs 

barn- som vuxenliv. Kommunikationen ska vara möjlig genom en människas hela liv. Hon 

anser att det är angeläget att familjens språk inte upphör att vara användbart för barnet och att 

detta respekteras. Alla barns språkliga förmåga, oavsett antalet språk, ska accepteras av 

omgivningen och liksom olika kulturer och språk ska få uppmärksamhet och godkännande i 

förskola och skola. Här knyter Ladberg samman språket och identiteten och visar på att de 

båda delarna hör samman med varandra: ”Socialt är erkännandet av språken viktigt som ett 

erkännande av barnets identitet” (s.180). Hon vill här visa skolans och pedagogernas roll i att 

uppmärksamma barnens språk, sociala vanor och värderingar. Om inte skolan och 

pedagogerna tar sitt ansvar rörande detta, menar Ladberg att barnet kan få uppfattningen att 

hans eller hennes identitet och bakgrund är till lite eller inget intresse i skolans värld. 

Ladberg (2000) poängterar att modersmålsundervisningen oftast får mycket lite tid inom 

skolan. Detta kräver då en hög grad av motivation och vilja inför inlärningen. Det är vanligt 

att dessa lektionspass i modersmålet läggs på studietid under eftermiddagarna, efter ordinarie 

skoltid. Detta anser Ladberg kan få den berörda eleven att känna olust, då hans eller hennes 

andra skolkamraters dag i skolan är slut för dagen. Trötthet och hunger kan lätt förstärka 

denna känsla av olust och få barnets inställning till modersmålsundervisningen att få en 

negativ stämpel. Då denna undervisning är frivillig, kan barnets vilja om att få slippa 

undervisningen resultera i att barnets modersmålsundervisning upphör. Författaren pekar här 

på nytt om skolans ansvar av att motverka dessa möjliga problem och finna lösningar på dem 

för elevens bästa. 
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2.5.2 Pedagogiska hjälpmedel 

Skolverket (1999) diskuterar om vilka pedagogiska hjälpmedel som kan vara användbara vid 

undervisningen. De menar på att undervisningen för invandrareleverna bör engagera alla 

sinnen. Därför bör det också finnas utrustning och material för olika slags uttrycksformer, allt 

för att stimulera sinnena. Bildspråkets betydelse blir än viktigare när orden inte riktigt räcker 

till och därför behövs mycket bilder vid undervisningen. Också färger och tillhörande 

målarutrustning är användbara för att eleven ska kunna skapa sina egna bilder. I den tidiga 

fasen av språkundervisningen klargör författarna att det är önskvärt om det finns rik tillgång 

till konkreta material, såsom klockor, telefoner, dockskåp, lexikon, bildordlistor, 

uppslagsböcker av varierade svårighetsgrad och liknande.  

 

Skolverket (1999) ser även dramatiseringar som ett givande hjälpmedel. Det är givande om 

det finns tillgång till handdockor. Då kan även de blyga och tystlåtna eleverna gömma sin 

osäkerhet bakom dessa dockor när de ska försöka sig på att tala det nya språket inför läraren 

och klasskamraterna. Många elever tycker också att det är underhållande att arbeta med 

datorer och därmed kan den nya tekniken och dess arbetsprogram användas för att träna 

elevernas inlärning. Enligt Ladberg (2000) är rörelse – rytm - språkmelodi ett bra knep när 

man ska lära ut språk överhuvudtaget. Genom ramsor, sånger, rörelsevisor osv. tar barnen 

enklare till sig det nya språket.  

 

Att sjunga ses också som ett smidigt sätt att träna och lära in ord, fraser och uttal i det nya 

språket, enligt Ladberg (2000). Hon menar att sångerna inte bara kan användas i själva 

inlärningen, utan de är också en viktig del för att få inblick och kunna upptäcka ett lands 

kultur. Även Skolverkets skrift (1999) håller med om sångens och musikens betydelse vid 

inlärning. Att använda sig av musik från elevernas egna hemländer är fullt möjlighet att bli ett 

naturligt inslag under elevernas skolverksamhet. Att få eleverna att känna igen, minnas och 

upptäcka att man på ett enkelt sätt kan ta till sig hemlandet även långt iväg i ett nytt land kan 

vara mycket värt för elevernas inre balans. Enkla ramsor och sånger kan ge eleven en 

välbehövlig paus i strävan av att hela tiden ta till sig nya kunskaper och fakta. 

 

2.5.3 Hinder vid inlärning 

Negativa känslor försvårar inlärning och känslor som är positiva hjälper den. Hjärnforskare 

har kommit fram till att skratt och glädje underlättar inlärningen markant. Positiva känslor 
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bildar särskilda kemiska processer i hjärnan. Denna hormonproduktion underlättar inlärning 

hävdar Ladberg (2000). Exempelvis blockeras stresshormonerna av skratt. En lärare som 

arbetar med barn från Bosnien med svåra krigsupplevelser säger: ”Det viktigaste är att få dem 

att skratta, för barn som inte skrattar lär sig ingenting” (Ladberg 2000, s.30). Många 

invandrarbarn kan känna oro för exempelvis släktingar som är kvar i det krigshärjade landet. 

Ett annat hinder är sorg, den som sörjer har mindre energi till att lära sig. 

 

I Källstigen och Setkics bok (1999), redogörs om Lahdenperä som har genomfört en 

undersökning med 200 åtgärdsprogram, där han studerat lärarnas relation och uppfattning om 

skolsvårigheter med fokus på invandrarbarn. Där framkom att mer än hälften av lärarna i 

studien såg invandrarelevens beteende, egenskaper och bakgrund såsom föräldrarna som skäl 

till problemen i skolan. Flertalet av åtgärdsprogrammen visade på ett negativt kategoriserande 

och för det mesta diskriminerande förhållningssätt till invandrarelever. Omdömen med 

positivt innehåll som visar respekt för individer med invandrarbakgrund saknades. Ett par av 

lärarna uttryckte dock sin förståelse för invandrarfamiljens svåra situation. Det framkom 

också att större delen av lärarna med mångkulturell bakgrund intog ett icke-kategoriserande 

förhållningssätt i relation till elever med invandrarbakgrund. Därmed ses det som givande då 

man har erfarenheter av olika mångkulturella relationer och kulturella miljöer, vilket kan 

utvidga den egna kulturhorisonten (1999). 

 

Det kom också fram att de flesta lärarna såg invandrarbarnens föräldrar som källan till 

problemet med eleverna i skolan. Invandrarfäder sågs som den största problemgruppen och 

uppfattades som aggressiva, oärliga, opålitliga och dåliga förebilder för sina barn. Modern 

fick oftare skolans sympati än vad mannen fick. En del föräldrar sågs som elaka och stränga 

eller som mindre vetande. Eleverna blir då i skolan bärare av mammans och pappans problem 

och brister. Lahdenperä menar att det har stor betydelse att utbildningsstrukturer utvecklas där 

diskriminerandet av flertalet invandrarelever minskar i skolan och lärarna i skolan måste bli 

mera medvetna om sina egna förhållningssätt och attityder till sina invandrarelever. Man kan 

också minska invandrarbarnens problem i skolan genom att respektera och ta hänsyn till 

föräldrarna (1999). Utbildningsdepartementet (2001) pekar på:  

 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
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mångfald. Medvetenheten om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar”  (s. 5-6).  

 
Samtidigt menar Utbildningsdepartementet (2001) att skolan har en skyldighet att förstärka 

detta hos samtliga inom skolans område.  

 
Lahdenperä är tveksam till benämningen invandrarbarn, och vill hellre använda sig av 

begrepp som två- eller flerkulturella elever, vilket visar deras kulturella rikedom samt barnets 

behov av erkännande och respekt för ursprungskulturen (Källstigen & Setkic, 1999).  

 

2.5.4 Dålig självkänsla 

För att ett barn ska kunna leva och utvecklas så behöver han/hon känna trygghet, både vad det 

gäller sin omgivning och sig själv. Att inte våga prata och uttrycka sig hämmar individen och 

gör inlärningen svårare att ta till sig. Invandrarbarn kan särskilt känna detta, då de kan se sig 

som ”främmande” i det nya landet de lever i. Här menar Magnusson (1986) att lärarens roll är 

viktig. Hon föreslår: ”En möjlighet för läraren att stärka självkänslan är att använda 

invandrarelevernas kunskaper om sitt hemlands språk och kultur som resurs i skolarbetet” 

(s.18).  

 

Magnusson (1986) förklarar att man rent praktiskt kan göra detta genom att låta eleven 

och/eller hemspråksläraren berätta om landet/länderna, ta med saker därifrån, visa bilder och 

film, göra en utställning, visa och låna ut böcker, laga mat osv. På detta sätt kan 

invandrareleven bidra med sina erfarenheter och intryck. Detta utvecklar förståelsen för andra 

kulturer, vilket är ett av de mål för grundskolan som nämns av Utbildningsdepartementet 

(2001). Samtidigt anser Magnusson (1986) att eleverna tränar sig på att berätta, presentera, 

sjunga eller på andra sätt vara i händelsernas centrum.  Läraren får inte heller glömma att ge 

beröm och uppmuntran till sina elever, då detta är ett effektivt sätt att bygga upp ett stabilt 

självförtroende hos såväl invandrarbarnen som deras svenska klasskamrater. 

 

 21



    

2.5.5 Att inspirera och motivera 

Hur ska då invandrarbarnen kunna få en så givande och fungerande svenskundervisning som 

möjligt? Magnusson (1986) har samlat sina tankar kring detta i sin bok och menar att läraren 

har en väldigt viktig roll vad det gäller utlärningen. Hon menar:  

 

”Att vilja, kunna och våga använda svenska språket är förutsättningar för att eleven ska skaffa 

sig ökade språkkunskaper. Lärarens främsta uppgift måste vara att ge eleven denna vilja” 

(s.36).  

 

Läraren ska i undervisningen kunna motivera och inspirera eleverna för att språkutvecklingen 

ska kunna fortsätta utvecklas på bästa sätt.  

 

2.6 Språkinlärning  
Tillägnandet av ett nytt språk är beroende av individens sätt att ta kontakt samt umgås med 

andra människor. För att man ska lära sig ett nytt språk måste språket kännas angeläget och 

viktigt att lära sig. Inlärning sker bäst då många sinnen är aktiva. Ett steg mot 

språkinlärningen är att hitta aktiviteter som tilltalar eleverna, språkintresset kan väckas genom 

sakintresset belyser Ladberg (2000). Exempelvis kan svenskinlärningen börja via en pojkes 

starka intresse för fotboll. Det måste också finnas en tanke i språkträningen. Exempelvis 

menar författaren att ”Många elever drunknar i information, men hungrar efter mening” 

(s.220). I Ladbergs bok berättar en lärare: 
 

”Det är viktigt att varje barn får känna sitt ursprung. Jag gick tillbaka 

till min egen uppväxt. Inte hade vi fått någonting om vårt ursprung. Vi 

kunde ingen svenska när vi började skolan. Lärarinnan kunde finska, 

men det var förbjudet med finska. – Man har känt efteråt, att man har 

skämts. Att man har känt sig mindervärdig, lite speciell, att man inte 

hade samma värde som andra. Det fina var svensktalande, finska var 

sämre, men det var språket i alla hem. Man följde böckerna i skolan. 

Man talade aldrig om hur människor levde här, vad mamma och pappa 

sysslade med, hur det var hemma, vilka jobb man hade här. När man 

växer upp i en sån miljö, med en sån skola som det var på den tiden, 

då man inte såg elevernas bakgrund som en tillgång, får man känslan 

att man är mindre värd än andra” (s.220). 
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2.6.1 Det muntliga i skolan 

Magnusson (1986) betonar vikten av den muntliga språkinlärningen, då undervisningen ofta 

är till stor del muntligt baserad vad det gäller inlärning och instruktioner.  Det är den muntliga 

språkfärdigheten som i första hand behöver tränas för att kunna fortsätta den språkliga 

utvecklingen inom övriga delar av språket. Muntliga presentationer och högläsning ses som 

goda exempel på muntlig språkträning. Läraren bör vid dessa övningar endast gripa in då det 

är helt nödvändigt för att inte störa rytmen i talandet. Det naturliga talet uppmuntras, då 

eleven med träning allt eftersom tar till sig av lärarens råd, vilket gör att elevens tal mer och 

mer går mot ett bättre talspråk. 

 

2.6.2 Läsandet i skolan 

Läsförståelse anses också vara en inlärning som tidigt bör tränas. För att undvika misstag 

menar Magnusson (1986) att ”Det är viktigt att eleverna lär sig att säga till, när de inte förstår 

ett ord eller ett sammanhang i texten.” (s.38). På detta sätt kan eleven och läraren hitta 

varandra i lärandeprocessen och föra den vidare på ett smidigt sätt. Naturligtvis gäller denna 

kommunikation inte bara vid lästräning, utan även vid alla andra former av språkinlärningar. 

 

2.6.3 Skrivandet i skolan 

Den allra första undervisningen i svenska bör starta i det som känns viktigt för eleven och 

som han/hon är i behov av just nu. Därför måste man som lärare hitta ett bra tillvägagångssätt 

att närma sig de talsituationer som eleven behöver, anser Skolverket (1999). En fråga man 

måste ställa sig är: Vad behöver eleven veta för att klara sig i början? Målet med den första 

undervisningen är att barnen får ett förråd av fraser och ord för att kunna utrycka behov och 

kunna klara enkla vardagssituationer. Exempelvis kan det vara situationer som att tacka, 

fråga, berätta om sig själv och sin familj, förstå enkla uppmaningar och liknande. 

Undervisningen måste börja i de erfarenheter och kunskaper som dessa barn har med sig. Det 

kan annars vara väldigt frustrerande för eleven att nollställas och behandlas som att han/hon 

inte kan någonting. Författarna fortsätter med att berätta att en enormt viktig sak som lärarna 

ska tänka på är att man absolut inte ska blanda ihop elevernas svårigheter med svenskan med 

deras kunskaper i området. Det är mycket lättare för barnen att ta till sig nya kunskaper på ett 

nytt språk om eleverna redan har vissa kunskaper inom samma område (1999). 

 23



    

2.7 Invandrarbarns läxstöd hemma 
Enligt ny forskning får flickor i invandrarfamiljer mindre läxstöd i hemmet än sina bröder, 

skriver Lannvik - Duregård (2004). I artikeln visar denna forskning att trots mindre stöd 

hemifrån satsar invandrarflickor mer på skolarbetet än andra. Sara Högdin, forskare och 

doktorand, vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, påstår att detta kan 

bero på att de ser studier som en väg ut i samhället (2004). 

 

I allmänhet får ungdomar med invandrarbakgrund mindre stöd hemifrån när det gäller 

skolarbetet. Föräldrarna går sällan på möten i skolan och hjälper i mindre utsträckning barnen 

med läxor. Särskilt gäller detta flickor som har lågutbildade föräldrar. Högdin har undersökt 

bland annat föräldrarnas intresse för skolarbetet och där framkom att chansen att föräldrarna 

engagerar sig i flickornas skolarbete är fyra gånger större om någon av dem är 

högskoleutbildad. Sambandet med föräldrarnas utbildning är dock inte lika tydlig för pojkar 

samt barn med svensk bakgrund. I hennes enkätundersökning framkom att en del av 

förklaringen till att flickor med utländsk bakgrund engagerar sig mer i skolarbetet kan bero på 

att de vistas i hemmet mer än andra barn. I samma enkät kom det även fram att flickor med 

invandrarbakgrund inte i samma utsträckning får delta i aktiviteter hemifrån. En annan sak 

som kan ha stor betydelse är att de inte har tagit till sig den traditionella synen på kvinnan och 

hemmet. Utan ser utbildning som en viktig del i framtiden och yrkeslivet, påstår Högdin. 

Exempelvis kan studierna skjuta upp arrangerade äktenskap. Högdin menar att de vuxna i 

skolan måste se dessa elever och ge dem stöd (Lannvik – Duregård, 2004). 

 
2.8 Teoretisk precisering 
Säljö (2000) anser att lärandet och språket är en viktig del av vår kultur. Även Ladberg (2000) 

betonar samhörigheten mellan språk och kultur. Lärandet hänger samman med vår sociala och 

ekonomiska utveckling, något som kan förbättra våra levnadsvillkor. Såväl politiker, 

företagsledare, ekonomer som andra beslutsfattare betonar att en välutbildad befolkning är en 

av mest betydelsefulla delarna för ökad livskvalitet och välstånd (Säljö 2000). 

 

Säljö (2000) lyfter fram att lärandet inte enbart sker i skolan. Vi lär oss också i andra 

sammanhang, såsom i våra familjer, kamratkretsar, arbetsplatser, föreningar och liknande 

sammanhang. Dessa är platser som inte främst har som syfte att ge kunskaper. Människor 

kan på detta sätt inte undvika lärandet. Viktigaste läromiljön är det vardagliga samtalet. Han 
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betonar: ”Samtalet vid middagsbordet, samlingen framför tv:n, diskussionen på caféet, 

aktiviteten på fritidsgården är alla sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan 

människor” (s.12). Ladberg (2000) anser att invandrarelevers språkinlärning underlättas då 

läraren hittar aktiviteter som eleverna känner intresse för. Hon menar att sakintresset kan 

väcka språkintresset.  

 

Enligt Säljö (2000) är språket nyckeln i det ständiga mötet mellan oss människor. I ett 

sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändningen helt centrala och utgör 

länken mellan barnet och omgivningen. Ladberg (2000) hävdar att det är barnets behov som 

gör att ett barn tar till sig och använder sig av språk. Det sociokulturella perspektivet som 

Säljö (2000) nämner hänger också ihop med Vygotskys teorier. Han menar att individer föds 

och utvecklas för att kunna samspela med andra individer. Språket ger oss möjlighet att 

förmedla känslor och åsikter samt att förstå såväl individer som kollektiv. Vi kan även delge 

och delges erfarenheter mellan varandra. Säljö (2000) uttalar att dessa erfarenheter påverkar 

också hur vi tänker, kommunicerar, formas och agerar. Språkets innebörd anses ha en stor 

betydelse även här. För att förstå krävs dessutom bekantskap av kultur och kommunikativa 

mönster.  

 

Säljö (2000) belyser att lärandet har en stor betydelse. Lärandet pågår ständigt och kan inte 

undvikas eller ignoreras, då lärandet alltid har en del i våra sociala aktiviteter. För att kunna 

deltaga och påverka dessa sociala möten behövs redskap. Ett redskap är språket. Författaren 

redogör: ”Kulturella förställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och 

kommunikation är också länken mellan kulturen och människor tänkande” (s.105). 

 

Språket har möjlighet att tillåta oss människor att kommunicera. Dock måste båda parter i ett 

möte kunna förstå varandra för att kunna kommunikationen ska kunna ske effektivt. Att 

mötas i ett språk som båda individer kan hantera och bruka sig av är ett grundläggande sätt 

för att kunna mötas i samtalet. På samma sätt är det med skolan och invandrarbarn. De båda 

har kunskaper att ge varandra, men de behöver språket som redskap för att nå varandra, 

enligt författarna till Kulturmöten (1990). 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
När vi började planera inför vårt examensarbete bestämde vi oss ganska tidigt för våra 

arbetsmetoder. Vi ville använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom vi tyckte denna 

arbetsform var lämpligast. Vi blev inspirerade att välja denna arbetsform, efter att ha deltagit i 

de båda föreläsningarna kvalitativ (föreläsare: Karin Permer, 2004-08-25) samt kvantitativ 

forskning (föreläsare: Britt Lindahl, 2004-09-01) på Kristianstad Högskola i hur vi kunde 

arbeta utifrån dessa arbetsformer. Vi funderade också på att använda oss av kvantitativa 

metoder, men valde sedan bort denna arbetsform, då vi vägt de två arbetssättens för- 

respektive nackdelar mot varandra. Som ett exempel på detta nämner Forsman (1997) att 

enkäter inte är konstruerade för att ge några pålitliga svar. I boken hävdar han följande: ”Till 

exempel kan man undra om 14-åringar som beskriver sina dryckesvanor ger tillförlitliga svar. 

En del kanske vill förefalla mer erfarna än de är” (s.71).  

 

Vi insåg naturligtvis även fördelarna med kvantitativa metoder, men vi ville i vårt arbete utgå 

från ett lärarperspektiv, och därför tyckte vi att det var mest givande att diskutera med 

pedagoger. Patel och Davidson (2003) menar att man med intervjuer för det mesta avser 

sådana som är personliga dvs. att intervjuaren träffar intervjupersonen.    

 

På detta sätt hoppades vi kunna få innehållsrikare och öppnare svar än vad vi skulle kunna ha 

fått från en kvantitativ undersökning.  Dessutom ville vi få personliga möten, för att på så sätt 

kunna få individuella svar. Genom detta hoppades vi kunna uppfatta de olika pedagogernas 

likheter och skillnader i deras förhållningssätt till invandrarbarnens inlärning samt deras 

undervisningssätt. Intervjufrågorna utgick utifrån våra frågeställningar i examensarbetet. 

Genom svaren på intervjuerna samt den litteratur vi valt hoppades vi få svar på 

frågeställningarna. Kvalitativa intervjuer förklaras som en låg grad av standardisering vilket 

betyder att frågorna ger utrymme för den som blir intervjuad att svara med egna ord, enligt 

Patel och Davidsson (2003).  

 

Kvale (1997) har resonerat kring kvalitativa metoder. Han anser att det finns många fördelar 

med att arbeta med kvalitativa arbetsmetoder och menar att: 
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 ”Den kvalitativa intervjun är en unik känslig kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 

situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” (s.70). 
 

Kvale (1997) antyder att en annan fördel är intervjuernas öppenhet. Han pekar på att 

intervjuerna kan vara väldigt flexibla och anpassas efter situationen. Dock menar han att 

detta ställer krav om kompetens och förberedelse hos den som utför intervjun i fråga.   

 

3.2 Urvalsgrupp intervju  
Vår första tanke var att genomföra de kvalitativa intervjuerna på vår VFU-plats under vår fem 

veckors långa VFU. Skolan ligger i sydöstra delen av Sverige i en mindre stad. Skolan 

innefattar alla stadier, från förskola upp till skolår 9.  

 

Då cirka 95 procent av eleverna på skolan har invandrarbakgrund, tyckte vi att det var en 

passande plats för att genomföra våra intervjuer. Vi diskuterade med vår handledare om vilka 

lärare som kunde vara lämpliga att ta med i våra intervjuer. Med hennes hjälp kom vi fram till 

vilka pedagoger som kunde passa bäst. Antalet intervjupersoner blev fem stycken, varav fyra 

av dessa var kvinnor.  

 

3.2.1 Presentation av intervjudeltagarna 

Vår intervjugrupp bestod av följande personer (samtliga deltagare har tilldelats fiktiva namn): 

 

Anna är 34 år och har arbetat som lärare i åtta år, varav sju år på den aktuella skolan. Hon är 

klasslärare i årskurs 5 och hennes klass består av 17 elever varav tolv stycken har 

invandrarbakgrund. Hon har utöver sin lärarutbildning även läst 10 poäng Svenska A. 

 

Marianne är 61 år och har arbetat som lärare i 40 år, varav elva år på den aktuella skolan. 

Hon är klasslärare i en förberedelseklass årskurs F-2 och hennes klass består av 16 elever och 

samtliga har invandrarbakgrund. Hon har utöver sin lärarutbildning tagit högskolepoäng i 

Svenska som andraspråk. 

 

Emma är 57 år och har arbetat som lärare i 35 år, varav sju år på den aktuella skolan. Hon är 

klasslärare i årskurs 7 och hennes klass består av 17 elever varav 14 har invandrarbakgrund. 
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Utöver sin lärarutbildning har hon en kombinerad syslöjd- och 

hemkunskapslärarinnautbildning från sitt hemland England. 

 

Harald är 60 år och har arbetat som lärare i 38 år, varav samtliga år på den aktuella skolan. 

Han är speciallärare i årskurs 4-6 och har ingen egen klass. Han undervisar i mindre grupper 

bestående av tre till fem elever. Totalt har han 20 elever varav 15 stycken har 

invandrarbakgrund. Han har utöver sin lärarutbildning en speciallärarutbildning samt en kurs 

idrott.    

 

Camilla är 32 år och har arbetat som lärare i tio år, varav samtliga år på den aktuella skolan. 

Hon är modersmålslärare i bosniska och är verksam i samtliga årskurser. Hennes grupper 

består av fem till tio elever. Totalt har hon hand om 40 elever och samtliga har 

invandrarbakgrund. Utöver sin lärarutbildning läser hon för tillfället 60 poäng Ma/No. 

 

3.3 Genomförande och bearbetning av intervjuer 
Intervjuguiden färdigställdes veckan, v. 37, innan vi påbörjade vår VFU-period. Guiden 

delades upp i två delar, en allmän del och en fördjupningsdel. Antalet allmänna frågor blev 

nio stycken och fördjupningsfrågorna hamnade på fem stycken. Två veckor in i vår VFU-

period delade vi ut våra intervjufrågor (se bilaga 2) till de lärare som vi valt att ha med i 

undersökningen. Innan intervjuerna påbörjades studerade vi de forskningsetiska principerna 

som fanns att tillgå via Internet (http://www.vetenskapsradet.se). Här fann vi vikten av 

anonymitet av individen.  

 

Vi tog även del av Personuppgiftslagen (1998: 204). I Paragraf 9, Grundläggande krav på 

behandlingen av personuppgifter, fann vi att ”personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt 

sätt och i enlighet med god sed” (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM).  I Patels 

och Davidsons bok (2003) fann vi också här att det är viktigt att klargöra syftet med intervjun 

samt att man ska förtydliga att intervjupersonens bidrag är av stor betydelse. Författarna 

beskriver dessutom följande: ”Likaså är det viktigt att vi klargör på vilket sätt individens 

bidrag kommer att användas, om det är konfidentiellt eller ej” (s.70). Vi informerade de 

berörda lärarna om att intervjuerna skulle användas till ett examensarbete om invandrarbarns 

möte med det svenska språket. Vi talade också kortfattat om vad arbetets syfte var. Dessutom 

berättade vi att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt samt att vid vår redovisning 
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av resultatet använde oss av figurerade namn. Detta för att inte intervjupersonerna skulle 

kunna spåras och identifieras. Davidson och Patel (2003), förklarar vad ordet konfidentiellt 

betyder. Ordet betyder att vi vet vem vi har fått svar från men att det endast är vi som har 

förfogande till intervjupersonernas uppgifter. Författarna pekar även på att helt 

standardiserade intervjuer innebär att man ställer frågorna i precis samma ordning till alla 

intervjupersoner. ”Graden av standardisering har sin utgångspunkt i principer om mätning 

varför helt standardiserade intervjuer oftast används i sådana sammanhang där man vill kunna 

jämföra och generalisera” (s.72). Författarna fortsätter med att graden av strukturering beror 

på vilket ”svarsutrymme”  personen i fråga får.   

 

Vi såg våra intervjusituationer som semistrukturerade eftersom vi först och främst utgick ifrån 

intervjuguiden, men även följdfrågor ställdes som ansågs vara lämpliga. May (2001) klargör 

att semistrukturerad intervju innebär att frågorna oftast är specificerade och att intervjuaren 

har en större frihet att fördjupa svaren på ett sätt som kraven på jämförbarhet och 

standardisering inte godkänner. Intervjuaren har större möjlighet att utveckla svaren samt 

förtydliga dem. Detta medför att intervjuaren genom en dialog med intervjupersonen kan 

fördjupa svaren. ”Den här typen av intervjuer gör det möjligt för de tillfrågade att besvara 

frågorna i egna termer, något som standardiserade intervjuer inte tillåter, samtidigt som denna 

intervjuform är mer strukturerad än fokuserade intervjuer för att skapa jämförbarhet” (s.151).  

 

Svaren vi fick ifrån följdfrågorna satte vi samman med själva huvudfrågan från guiden vid 

bearbetningen. Vi ställde följdfrågor för att få bredare svar på frågorna. De allmänna frågorna 

redovisas inte i resultatdelen, dock återfinns delar av dessa frågor i delen presentation av 

intervjudeltagarna. 

 

Intervjuerna pågick under en tvåveckorsperiod. I genomsnitt tog intervjuerna cirka en timme 

per intervju.  Sammanställningen av dem skedde under den femte och sista veckan. De 

utvalda lärarna fick själva välja vilken tid och plats som de ville bli intervjuade på. Detta 

underlättade för lärarna då de allra flesta av dem har ett pressat schema. Intervjuerna pågick 

under både för- och eftermiddagar och skedde på olika platser i skolan.  

 

Våra intervjuer spelades in på kassettband med hjälp av diktafon. Genom att sedan lyssna av 

bandet gjorde vi en skriftlig sammanställning av intervjusvaren. Vi valde, för enkelhetens 
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skull, att omformulera en del citat från talspråk till skriftspråk. Detaljer utan relevans för 

arbetet togs bort under bearbetningens gång.  

 

Vi ville redovisa och presentera vårt resultat av intervjuerna på ett så klart och tydligt sätt som 

möjligt. Vi gick igenom våra sex huvudfrågor, en fråga i taget. Vi samlade stödord från 

svaren i varje fråga och såg igenom deras likheter och olikheter med varandra. Sedan lade vi 

till relevanta citat från lärarna som stärkte deras olika åsikter. Efter varje huvudfråga följde en 

kortfattad kommentar av svaren. Här reflekterade vi över likheter och olikheter rörande 

lärarnas svar. Efter de sex huvudfrågorna avslutade vi med en större sammanfattande analys. 

 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Vi ansåg att tillförlitligheten var hög vid intervjutillfällena, eftersom intervjupersonerna alla 

har mycket erfarenhet kring invandrarbarn. De arbetar i en invandrartät skola och dessutom 

har lärarna varit verksamma på skolan under många år. Detta har gett dem erfarenhet och 

kunskaper kring invandrarbarn.  

 

Trovärdigheten betraktade vi också som hög då samtliga deltagare vid intervjuerna gav ett 

seriöst och pålitligt intryck. Vi hade ingen anledning att tro att någon av dem gav oss felaktiga 

svar med vilja. Detta intryck stärktes av att alla intervjuerna spelades in på band och att vi 

använde oss av intervjupersonernas citat i vår resultatdel.   

 

3.5 Metodkritik 
Vi kände att vårt val av arbetsmetod fungerade bra. Vi trivdes med att genomföra intervjuerna 

enligt semistrukturerad modell, eftersom intervjuerna då blev till en smidig dialog istället för 

ett ”förhör”.  

 

Dock kunde vår undersökning ha gjorts större om vi hade haft mer tid. En mera omfattande 

undersökning kunde ha givit oss fler åsikter och skillnader. Dessutom hade det varit intressant 

att jämföra lärare mellan olika skolor för att se likheter och olikheter. Av de fem 

intervjupersonerna var 80 procent kvinnor, något som kanske kan ha påverkat svaren i 

undersökningen. Vi kände i efterhand att det kanske hade varit bättre med en jämnare 

fördelning mellan män och kvinnor. 

 

 31



    

Vad det gäller våra intervjufrågor fanns det två stycken frågor som vi skulle kunnat ha ändra 

på. Frågorna var fråga fyra och fem i intervjuguiden. Dessa frågor skulle kunna besvaras med 

ett ”ja” eller ”nej” och därmed inte vara särskilt utvecklande. Dock ställde vi följfrågor till 

dem båda för att få ett mer informativt svar. Nu i efterhand skulle vi ha sett över hur vi hade 

kunnat förändra och förbättra dessa två frågor. Överlag känner vi att svaren på frågorna var 

relativt likartade, kanske skulle frågorna ”poleras” en aning för att uppmana till mer 

variationer i svaren. Möjligtvis skulle våra frågor kunnat vara mera av den öppnare 

karaktären. 
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4. Resultat  

 
Här nedan kommer fördjupningsfrågorna att presenteras i nummerordning. Här lyfts de 

åsikter och citat fram som framkom under intervjuerna. Efter varje fråga följer en kort 

kommentar angående svaren. Avslutningsvis görs en analys av resultatet.  

 
4.1 Redovisning av resultatet 
4.1.1 Vad bör man tänka på för att underlätta inlärningen?  

Alla intervjupersoner ansåg att tryggheten är en av de allra viktigaste delarna i underlättandet 

av inlärningen. Lärarna menade att eleverna måste känna trygghet såväl i som utanför skolan. 

Harald belyste att då eleverna känner trygghet så vågar de lättare visa sina känslor. Han 

strävade efter att hans lektioner skulle vara lustfyllda och ge plats för skratt. Anna och Emma 

berättade om hur de såg på tryggheten: 

 

”Tryggheten i klassrummet är också viktig. Man måste våga säga och 

göra fel utan att någon skrattar eller retas, annars kan inlärningen 

störas”. (Anna) 

 

”Barnen ska känna att det är tillåtet att stava och säga fel i 

klassrummet. Det finns ingenting som är värre än om de håller på att 

säga någonting och så säger någon att du säger fel”. (Emma) 

 

En annan viktig bit för inlärningen, enligt samtliga lärare, var att arbeta konkret med eleverna.  

Camilla tyckte att ett bra sätt att arbeta konkret är att låta eleverna arbeta med sina sinnen. 

Marianne använde sig mycket av bilder och gester i sin undervisning medan Anna ofta 

försökte ”göra” orden: 

 

”När jag går igenom nya saker försöker jag vara så konkret som 

möjligt. Om jag pratar om tvätt, tvättar vi. Pratar vi om någon kaka, 

bakar vi den. Talar vi om klockan, så vill jag få in alla slags klockor i 

klassrummet, t.ex. armbandsklocka, väggklocka och väckarklocka”. 

(Anna) 
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Marianne och Camilla talade om tydlighetens betydelse. De menade att eleverna måste förstå 

vad man säger och försöka vara så klar som möjligt. Camilla uttryckte: 

 

”Jag försöker förklara på så många olika sätt som jag kan”. (Camilla) 

 

Harald var den enda som nämnde hur viktigt det var med möbleringen i klassrummet. En bra 

möblering gör att man kan se alla eleverna. Harald redogjorde: 

 

”Hos mig sitter barnen i sina bänkar i en u-form och jag sitter i mitten 

av den. Detta gör att jag lätt kan hjälpa alla barnen genom att enkelt 

vända mig på stolen. Jag ser då också att alla jobbar och att de 

hänger med”.  (Harald) 

 

Emma, Harald och Camilla pratade om vikten av variation i undervisningen. Emma 

överraskade gärna sina elever med nya slags uppgifter och arbetsmetoder. Harald nämnde att 

man som lärare måste våga prova på nya metoder och kunskaper i klassrummet. Camilla 

klargjorde: 

 

”I min undervisning försöker jag prova på så många olika 

undervisningssätt som möjligt”. (Camilla) 

   

Då alla invandrarbarn har olika bakgrund talade Harald, Marianne samt Emma om hur viktigt 

det är att tänka på detta och ha det i åtanke.  Harald sade att det är väsentligt att känna sina 

elever, känna till deras bakgrund, familj och språk.  

 

Emma nämnde att det lätt kan uppstå kulturkrockar p.g.a. barnens bakgrund och erfarenheter 

och detta måste man tänka på. Marianne påtalade: 

 

”Barnens bakgrund är viktig och detta måste man utnyttja i 

undervisningen för att barnen ska känna sig viktiga” (Marianne) 

 

Alla intervjupersoner framhöll att språkinlärning sker bäst när språket används. Emma 

berättade att det är väsentligt att prata med barnen på deras nivå och om deras intresse. 
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Dessutom menade hon och Camilla att böcker är ett bra material att använda sig av i 

språkinlärningen. Harald betonade: 

 

”Om föräldrar och syskon pratar svenska i hemmet underlättar det 

språkutvecklingen enormt”. (Harald) 

 

Camilla och Harald påpekade att det är speciellt viktigt att individualisera undervisningen och 

att kunna möta alla elever. Camilla menade att lektionerna måste vara givande för alla elever. 

Slutligen ansåg Emma och Marianne att lärare måste tänka på att uppmuntra sina elever för att 

de ska kunna känna motivation. 

 

Kommentar 

Under intervjun märktes ett flertal olika nyckelord som dök upp. I intervjun nämndes 

trygghet, att arbeta konkret, tydlighet, variation, elevernas bakgrund och individualisering. 

Dessa begrepp fick medhåll ifrån flera håll i intervjun och de ansågs ha en stor betydelse för 

att underlätta inlärningen.  

 
4.1.2 Vilka skillnader är det på svenskundervisning och inlärning när det gäller 

invandrarbarn- och svenska barn? 

Fyra av lärarna i vår intervjustudie svarade att de märkte skillnader mellan invandrarbarn och 

svenska barn när det gäller inlärning och svenskundervisning. Camilla uttalade: 

 

”Jag märker att de svenska barnen har mycket lättare att hänga med i 

undervisningen. Jag behöver arbeta hårdare med de tvåspråkiga 

barnen, även om det naturligtvis finns tvåspråkiga barn som hänger 

med lika bra som de svenska.” (Camilla) 

 

Emma ansåg dock att det inte är någon egentlig skillnad mellan eleverna. Hon såg inga 

olikheter och berättade att hon måste behandla alla lika, oavsett om det rör sig om svenska- 

eller invandrarbarn. Den enda skillnaden hon märkt är att alla kulturer inte har samma 

inställning till skolan. För en del är skolan inte betydelsefull. Dessutom nämnde Emma att 

hon ogillade begreppet ”invandrarbarn” och lyfte fram: 
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 ”Vad är invandrarbarn? Jag tycker inte om den benämningen, för jag 

tycker den är nedlåtande. Detta är en mångkulturell skola med många 

barn från andra länder. Identitet tycker jag är ett mer intressant 

begrepp än bakgrund”. (Emma) 

 

De övriga lärarna menade att invandrarbarnen oftast hade ett bristande ordförråd gällande det 

svenska språket, eftersom de inte har samma språkliga bakgrund som de svenska barnen. 

Även olika språkliga begrepp kunde saknas, vilket medförde svårigheter vid genomgångar 

och genomförande av olika skolämnen som exempelvis svenska och matematik. De berättade 

att de fick lägga undervisningen på en enklare nivå när de arbetade med invandrarbarn.  Anna 

poängterade: 

 

”Ibland saknar invandrarbarn vissa ord för att kunna förstå vad jag 

förklarar. Jag måste hela tiden hitta enkla ord att använda.” (Anna) 

 

Kommentar 

Här ansåg de flesta tillfrågade lärarna att det fanns skillnader mellan invandrar- och svenska 

barn när det gäller svenskundervisning och svenska barn. De pekade på att invandrarbarnen 

har ett bristande ordförråd, saknaden av språkliga begrepp och att deras undervisning oftast 

måste läggas på en enklare nivå. Endast en av intervjupersonerna ansåg att det inte fanns 

några direkta skillnader och hon tyckte också illa om begreppet ”invandrarbarn”. 

 

4.1.3 Vilka hinder är vanliga när invandrarbarn ska lära sig svenska? 

Alla lärarna ansåg att den svenska grammatiken är svår att lära sig. Marianne och Emma 

förklarade:  

 

”Svenska är ett svårt språk, framförallt grammatiken” (Marianne) 

 

”De språkliga misstag som invandrarbarn gör bottnar i den svenska 

grammatiken” (Emma) 

 

Anna, Marianne och Emma nämnde invandrarbarns svårigheter med rätt ordföljd. Dessutom 

förklarade Anna att andra vanliga hinder är uttal, verbböjningar, vokaler, pluraländelser samt 

bestämda och obestämda artikeln. Hon uttryckte följande: 
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”Vad det gäller pluraländelserna, blandar de lätt ihop flickor och 

flickar, liksom pojkar och pojkor. Vissa barn har problem med 

vokalerna, som ett exempel är bosniskans O vårat Å och detta kan bli 

mycket förvirrande för de bosniska eleverna. Om vi pratar om 

verbböjningar kan barnen säga att de sovde och gedde istället för att 

de sovit och gett”. (Anna) 

 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att tiden i skolan inte räckte till för att invandrarbarn 

ska kunna lära sig svenska. Därför menade de att eleverna måste träna sin svenska även 

utanför skolan. Marianne, Emma och Harald menade att då invandrarbarnens föräldrar ofta är 

svaga på det svenska språket, så kan de inte hjälpa sina barn med läxor eller träning av 

språket. Alla invandrarfamiljer använder sig inte av det svenska språket i hemmet. Emma 

beskrev situationen: 

 

”Det största problemet är att invandrarbarn ofta inte pratar svenska 

när de kommer hem från skolan. Vilket gör att deras svenska inte 

tränas”. (Emma) 

 

Anna uttryckte:  

 

”De måste kämpa och träna även på egen hand, eftersom det inte 

räcker med att de enbart hör andra prata svenska”. (Anna) 

 

Harald och Camilla tog upp betydelsen av att invandrarbarnen måste vara motiverade till att 

lära sig svenska. Harald menade även att familjens inställning till det nya språket är viktig: 

 

”Det är viktigt att både barn och föräldrar har en bra attityd till 

skolan”. (Harald) 

 

En annan svårighet som Marianne och Camilla berättade om var att många gånger kan 

undervisningen gå fram för snabbt så att invandrareleverna inte hinner med. Marianne pekade 

på: 
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”Ibland kan man som lärare luras att tro att invandrarbarnen kan mer 

än vad de i själva verket kan. De säger att de förstår även när de inte 

gör det och detta gör det svårt att lägga inlärningen på rätt nivå”. 

(Marianne) 

 

Kommentar 

Samtliga intervjupersoner ansåg att den svenska grammatiken är svår. De nämnde ett flertal 

olika delar inom den svenska grammatiken som invandrarbarnen brukar ha svårigheter med. 

Lektionerna måste vara anpassade efter eleverna så att dessa kan ges den tid de behöver för 

att ta till sig det nya språket. En del av lärarna tog upp vikten av barnens motivation när de 

skall lära sig svenska. Den motivationen måste, enligt många av intervjupersonerna, också 

finnas utanför skolan. Hemmets betydelse togs upp, och här framkom att det svenska språket 

inte alltid var en naturlig del i hemmet.  

 

4.1.4 Har alla elever i din klass tillgång till modersmålsundervisning?  

Samtliga av lärarna i intervjuerna svarade ”ja” på denna fråga. Dock berättade de allihop att 

det fanns problem med modersmålsundervisningen. Anledningen var att det inte fanns 

tillräckligt med modersmålslärare till alla de önskade språken, vilket gjorde att alla elevers 

önskemål om språk inte kunde uppfyllas. Harald uttryckte: 

 

”Alla erbjuds, dock har det varit svårt att hitta lärare till alla elever 

som vill ha denna form av undervisning. Vilket leder till att inte alla, 

trots vilja, kan få modersmålsundervisning. Emellertid har en del av 

mina elever hemspråksundervisning”. (Harald) 

 

Anna menade:  

 

”Ja, det får barnen och deras föräldrar bestämma över tillsammans. I 

början av terminen fyller de i en ansökan om de vill ha detta. Ett 

problem är att vi inte kan erbjuda alla de önskade språken, eftersom 

det inte finns lärare till dem”. (Anna) 
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Kommentar 

Alla av de tillfrågade intervjupersonerna svarade ”ja” på denna fråga. De berättade att en del 

av invandrarbarnen inte kunde erbjudas modersmålsundervisning, pga. brist på lärare inom 

dessa språk.   

 

4.1.5 Har dina elever möjlighet att få svenska som andraspråksundervisning?  

Även på denna fråga svarade samtliga lärare ”ja”. På den aktuella skolan användes ett Bokup-

test 1 för att bedöma vilka elever som är i behov av att erbjudas svenska som andraspråk. 

Anna synliggjorde för oss:  

 

”Vad det gäller andraspråksundervisningen gör Svenska A-lärarna ett 

test som kallas för Bokup-test.. Testet är uppdelat i två delar, en för 

förståelse för instruktioner och den andra för hur mycket eleven kan 

göra sig förstådd när han eller hon talar. Resultatet mäts i en 

procentsats, och hamnar eleven under 80 procent, erbjuds eleven 

Svenska A. Tyvärr är platserna begränsade och det är inte alltid så att 

de som behöver kan få en plats, eftersom personalen inte räcker till”. 

(Anna) 

 

Camilla förklarade mer om skolans Bokup-test: 

 

”Genom skolans Bokup-test görs en bedömning om en elev är i behov 

av att få svenska som andraspråksredovisning och sedan får eleven 

och föräldrarna tillsammans ta ställning till om de vill ta del av den 

erbjudna undervisningen”. (Camilla) 

 

Kommentar 

Här svarade än en gång alla de tillfrågade lärarna ”ja”. Lärarna berättade att den aktuella 

skolan använde sig av ett Bokup-test för att se vilka elever som var i behov av att få tillgång 

till svenska som andraspråk. Även här kom det fram att det rådde personalbrist, vilket 

påverkade antalet elever som skolan kunde erbjuda svenska som andraspråk.   

 

                                                 
1.Bokup står för Bedömning av OrdKunskap för Undervisnings Planering. Testet har utvecklats av Birgitta 
Johansson – Specialpedagog. Testet den aktuella skolan använder är skapat 1997 och uppdateras ständigt. 
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4.1.6 Vilken betydelse anser du att modersmålsundervisningen har vid svenskinlärning? 

Det fanns en stor enighet i gruppen av att modersmålsundervisningen har en relevans vid 

svenskinlärning. Emma var den enda av de intervjuade lärarna som betonade: 

 

”Faran är att man riskerar att bli halvspråkig och att de inte lär sig 

något språk riktigt ordentligt”. (Emma) 

 

De fyra övriga av de tillfrågade såg ingen risk angående halvspråkigheten. De tyckte istället 

att både det nya och gamla språket bör tränas och användas parallellt med varandra. Harald 

ansåg:  

 

”Jag tror att barnen har större chans att lära sig svenska om de har 

ett utvecklat och fungerande modersmål. Jag tror att man bör utveckla 

dessa samtidigt, det måste ske parallellt”. (Harald) 

 

Harald påpekade också att det i skolan finns elever som har ett svagt modersmål och en svag 

svenska. Han menade att ytterligare ökning av antalet språk, såsom engelska och 

tyska/franska som kommer under årskursernas gång, kan förvärra deras språkinlärning. Han 

tyckte att det skulle vara bättre att lägga den tid och energi på att förstärka modersmålet och 

svenskan istället. 

 

Camilla uttryckte: 

 

”Jag tror att de båda språken kan utvecklas successivt utan att det ena 

språket tar överhanden. Att finna ett samband mellan språken och 

göra detta märkbart för eleven är också önskvärt eftersom språken kan 

hjälpa eleven”. (Camilla) 

 

Anna ansåg: 

 

”Hemspråket har stor betydelse, om de inte behärskar sitt hemspråk 

har de inget att falla tillbaka till när de ska lära sig det svenska 

språket”. (Anna) 
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Marianne lyfte fram att de båda språken stärks av varandra och även att elevens identitet 

stärks: 

 

”Jag tror inte det är fel att lära sig flera språk samtidigt. Barnen blir 

starka i sin identitet. Kan man inte sitt hemspråk så bra vill man ofta 

lära sig en god svenska”. (Marianne) 

 

Modersmålslärarna har en väsentlig del av undervisningen ansåg Anna och Marianne.  Dessa 

lärare fungerar som språkassistenter och de kan förstärka svenskinlärningen genom att 

förklara för invandrareleverna på deras eget språk. Emma betonade att många 

invandrarföräldrar inte tycker att modersmålsundervisningen ges tillräckligt med tid, eftersom 

undervisningen endast är en timme per vecka. 

 

Kommentar 

En majoritet av de tillfrågade ansåg att modersmålsundervisningen har stor betydelse vid 

svenskinlärningen. De menade att de båda språken kan förstärka varandra och att de därmed 

bör tränas och användas parallellt med varandra. En lärare utryckte att man bör 

uppmärksamma sambanden mellan språken för eleverna. En annan lärare tog upp faran med 

att invandrarbarnen riskerar att bli ”halvspråkiga” om de använder flera språk. Svagare elever 

kan känna en stor belastning om språkens antal blir för omfattande för dem. I övrigt nämndes 

modersmålslärarnas betydelse i skolan.  

 

4.2 Analys av resultatet  
Överlag, utifrån resultatet av intervjuerna, märktes en relativt likartad syn hos samtliga 

intervjupersoner. Vi upptäckte att svaren ofta liknade varandra och det var ovanligt att 

åsikterna gick isär. Olika variationer och förslag dök upp i svaren, men på det hela taget gav 

svaren ett intryck av att intervjupersonerna oftast delade en gemensam uppfattning. 

 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det fanns skillnader mellan invandrar- och svenska barn 

vid svenskunderundervisning och inlärning. Lärarna tog upp skillnader, såsom 

invandrareelevernas bristande ordförråd och svaga språkliga bakgrund inom språket. Alla 

lärarna pekade på möjliga svårigheter för invandrarelever vad det gällde den svenska 

grammatiken. Här nämndes pluraländelser, bestämd och obestämd artikel, ordföljd, vokaler, 
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verbböjningar och uttal.  Då invandrarbarnen saknade vissa språkliga begrepp, fick lärarna 

lägga undervisningen på en enklare nivå för att inte gå fram för snabbt. Det ansågs lämpligt 

att försöka individualisera undervisningen och på så sätt kunna möta alla elever. Lärarna 

påpekade att detta gör att tydligheten blir extra viktig.  

 

För att invandrarbarnen skulle kunna klara av dessa svårigheter lyftes behovet av motivation 

fram. Om barnet inte vill lära sig svenska, försvårar detta inlärningen. Lärarna ansåg att denna 

motivation till att träna sin svenska inte bara behövdes i skolan, utan också i hemmet. Här 

menade de att barnens föräldrar också hade påverkan på barnens språkinlärning. Oftast hade 

lärarna erfarenhet av att elevernas föräldrar inte behärskade det svenska språket, vilket 

begränsade deras möjligheter att bistå barnen, exempelvis genom läxstöd. De pekade också på 

att inlärning av språk sker bäst då språket används. Det svenska språket är inte alltid det som 

används hemma hos invandrarbarnen, något som leder till att varken barnen eller deras 

föräldrar ges möjlighet att träna sin svenska på detta sätt. 

 

Trygghet nämndes i intervjuerna som ett grundläggande krav vid inlärning. Denna trygghet 

måste finnas både i skolan och utanför den. Om eleverna känner trygghet så vågar de göra fel 

och misstag. Även glädje nämndes som en viktig del av undervisningen. Lärarna berättade att 

de försöker använda sig av konkreta arbetsmetoder då de undervisar, detta eftersom 

invandrareleverna inte har samma språkliga bakgrund och ordförståelse som de svenska 

barnen. En del av lärarna arbetade med bilder och gester för att på så sätt träna barnens alla 

sinnen. De använde sig också av en så varierad undervisning som möjligt för att kunna möta 

alla elever. Invandrarbarnens bakgrund och erfarenheter lyftes fram av lärarna som en 

väsentlig del att känna till i sin lärarroll. 

 

Alla invandrarbarnen på den aktuella skolan erbjöds modersmålsundervisning och det var upp 

till eleven och hans/hennes föräldrar att ta ställning till detta. Alla elever som önskade 

modersmålsundervisning kunde dock inte alltid få detta pga. lärarbrist i de önskade språken. 

Merparten av lärarna upplever att modersmålsundervisningen och svenskinlärningen ska gå 

hand i hand och att de båda språken stärker och utvecklar varandra. Skolan erbjöd dessutom 

invandrareleverna svenska som andraspråksundervisning. Antalet platser var dock begränsade 

eftersom det även här saknades lärare. Skolan använde sig av ett s.k. Bokup-test för att få en 

inblick rörande vilka elever som var i behov av detta. 
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5. Diskussion 

 
Vårt syfte med detta examensarbete har varit att studera de möjligheter och svårigheter som 

finns rörande invandrarbarns inlärning av det svenska språket utifrån ett lärarperspektiv. Vi 

ska i denna diskussion lyfta fram svaren på våra frågeställningar med hjälp av vår valda 

litteratur och våra kvalitativa intervjuer. I slutdelen av diskussionen kommer vi att reflektera 

över hur dessa nya kunskaper kan komma att tillämpas utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Författarna till boken Kulturmöten (1990) pekar på språkets betydelse. De ser språket som ett 

redskap för att man ska kunna kommunicera och förstå varandra, och på detta sätt få en 

öppnare framtidstro. Även Säljö (2000) betonar vikten av språket. Han menar att språket och 

lärandet utvecklar vårt liv och välstånd. I sin bok nämner författaren dessutom Vygotskys 

tankar. Enligt Vygotskys teorier och utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i 

samspel med andra människor, och för att detta samspel ska kunna ske behöver vi språket. 

Språket ses som ett nödvändigt redskap för att vi människor ska kunna mötas och interagera 

med varandra. Alla intervjudeltagare håller med om att språkinlärning sker bäst då språket 

brukas. Detta kan dock vara ett problem om invandrarbarnens föräldrar inte pratar eller förstår 

svenska.  

 

Intervjudeltagarna belyste de vanligt förekommande hindren som invandrarbarn har gentemot 

svenska barn. Framförallt ansågs grammatiken besvärlig och att detta var grunden till hindren 

som fanns inom svenskinlärning. Andra hinder var bristande ordförråd samt avsaknaden av 

språkliga begrepp. 

 

Ladberg (2000) hävdar att språk och kultur hänger samman. Därför är det viktigt att se 

invandrarelevernas eget språk och kultur som en betydande del av inlärningen av det svenska 

språket. Man bör ta tillvara på barnens erfarenheter och se dessa som en tillgång i 

undervisningen. Intervjuerna stärkte dessa funderingar. Lärarna som medverkade i 

intervjuerna lyfte fram att man inte ska glömma bort elevernas egna språk när de ska lära sig 

svenska. Därför anser de att det är mycket viktigt att eleverna får fortsätta att använda och 

utveckla sitt modersmål även i skolan. Skolverket (1999) lyfter fram att tryggheten i 

modersmålet kan hjälpa till att utveckla det nya språket. De båda språken anses stödja och 

stärka varandra i den språkliga utvecklingen. Ladberg (2000) uttrycker att en människas språk 
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är en del av hennes identitet. Invandrareleven måste få känna att det egna språket är 

betydelsefullt och att vi i dess omgivning accepterar detta. Utbildningsdepartementet (2001) 

styrker också behovet av att skolan ska stärka elevers identitet genom att medvetandegöra 

deras egen kultur samt det gemensamma kulturarvet. 

 

Många gånger har modersmålslärarna en stor betydelse för inlärningen, då dessa besitter 

kunskap och erfarenhet som de övriga lärarna inte alltid har. Enligt Ladberg (2000) kan en 

flerspråkig människa dra jämförelser och upptäcka mönster mellan sina språk vilket 

underlättar inlärningen. Även under intervjuerna gavs det uttryck för detta resonemang.  En av 

lärarna under intervjuerna menade på att man som lärare ska uppmärksamma sambanden 

mellan språken för eleven, för att kunna hjälpa hans/hennes inlärning. 

 

Man får inte glömma att alla invandrarelever kommer med sina egna erfarenheter och 

bakgrunder. Lärarna bör vara medvetna om sina elevers tidigare upplevelser, och detta är 

något som även Skolverket (1999) betonar. De menar att invandrarbarn kan bära med sig 

fruktansvärda upplevelser och därför kan ge uttryck för detta genom olika slags symptom. De 

belyser samtidigt att man som lärare bör vara uppmärksam på dessa, eftersom dessa 

upplevelser kan hindra både välmåendet och inlärningen hos eleven. Därför är det av yttersta 

vikt att läraren skaffar sig insikt och kunskap angående olika metoder för att ge stöd åt 

invandrarbarnens symptom och reaktioner.  Ladberg (2000) markerar att negativa känslor och 

tankar försvårar inlärningen och att positiva känslor underlättar inlärningen. 

 

Skolverket (1999) menar att invandrarbarnens tidigare kunskaper måste ligga till grund för 

den nya kunskapen. Under intervjuerna framkom att avsaknaden av motivation försvårar 

barnens inlärning.  Magnusson (1986) skriver att språkinlärningen måste kännas meningsfull 

och användbar för att eleverna ska känna sig motiverade. Skolverket (1999) poängterar dock 

att man inte får glömma att alla barn, såväl invandrarbarn som svenska barn, har gränser för 

hur mycket de kan prestera och ta till sig av information och kunskap.  

 

För att underlätta inlärningen för invandrarelever bör lärare engagera elevernas alla sinnen. 

Bilder, sång och dramatisering nämns alla som förslag på hur man kan aktivera alla sinnen. 

Man kan med konkreta hjälpmedel nå eleverna när orden saknas (Skolverket, 1999). Att 

arbeta på detta sätt genom tydliga instruktioner och genomgångar är något som 

intervjudeltagarna uttryckte att de använde sig av i sin undervisning. Detta kunde ske genom 
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gester och bilder, något som kan leda till en varierad och lustfylld undervisning. Genomförd 

forskning visar att glädje och skratt har en positiv inverkan på inlärning. (Ladberg, 2000). 

Detta var något som fick medhåll i intervjuerna. Om man lyckas få med dessa delar i 

undervisningen anser Ladberg att en bra bas har lagts gällande inlärningen. 

 

Tryggheten är en grundläggande stöttepelare för inlärning vilket framkommer både i våra 

intervjuer samt litteraturen i arbetet. Saknas trygghet hämmar det möjligheten till en fortsatt 

utveckling av språket. Att inte våga göra fel eller misstag försvårar inlärningen markant, något 

som också framkom under intervjuerna. Magnusson (1986) markerar här lärarens roll och 

anser att man som lärare måste värna om elevernas tillit och självkänsla. Om eleverna få 

känna beröm och stolthet i sitt lärande, bidrar detta till att bygga upp ett starkare 

självförtroende hos dem.  

 

5.1 Tillämpning av resultatet 
Den kunskap som vi kunnat tillägna oss genom examensarbetet känner vi att vi kan komma 

att ha stor nytta av i våra blivande roller som pedagoger. Vi har fått en inblick i hur 

invandrarbarnens skolsituation kan se ut och hur den uttrycker sig. Genom både litteratur och 

undersökning har vi skapat oss en klarare bild kring våra frågeställningar.  

  

I arbetet har vi fokuserat oss på invandrarbarnens väg mot det svenska språket. Som blivande 

lärare är vi angelägna om att kunna möta alla elever, såväl svenska- som invandrarelever. 

Under arbetets gång har vi samlat på oss många förslag och arbetsmetoder som vi tror kan 

vara användbara. Vi har fastnat för ett antal av dessa. Vi anser att trygghet är grunden i allt 

lärande. Utan trygghet kan lärandet inte brukas fullt ut. Denna trygghet ska finnas både i 

hemmet och i skolan. Utan motivation kan heller inte inlärningen av ett nytt språk vara 

möjlig. Om motivationen saknas, saknas också lusten för lärandet och därmed försvinner 

glädjen och nyfikenheten inför det nya och okända. Viktigt är då att läraren försöker att lyfta 

fram motivationen hos barnen på ett lämpligt sätt. Läraren måste dessutom vara införstådd 

och uppmärksam på invandrarelevens bakgrund och tidigare erfarenheter. Har de upplevt 

krig eller förföljelse? Elevens känslor inför detta kan ges uttryck i olika symptom, något som 

lärare bör känna till och kunna bemöta. Vi får heller inte se invandrareleverna som en enda 

grupp. Vi måste kunna se dem som individer med olika förutsättningar och behov.  
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Vi har även uppmärksammat modersmålets betydelse. Såväl intervjuerna som litteraturen har 

lyft fram styrkan att ha sitt modersmål som en grund för fortsatt språkutveckling. En del av 

vårt arbetes syfte var att studera modersmålets betydelse vid inlärning av det nya språket, och 

vi har nu börjat se styrkan hos modersmålet. Vi tror att modersmålsundervisning i skolan har 

en viktig roll i invandrarbarns utveckling av det svenska språket. En annan viktig faktor i 

invandrarbarnens inlärning är hemmets roll och betydelse. Om stöd och engagemang finns i 

hemmet kring inlärningen av det nya språket, tror vi att detta är en oerhörd tillgång. Att som 

lärare ha en öppen och god relation till elevernas föräldrar, bidrar enligt oss till en positiv 

skolgång. 

 

Vi har fått insikt kring vilka problem och hinder som kan vara vanligt förekommande rörande 

invandrarbarns inlärning. Om man tar sig tid och verkligen försöker nå alla barn i 

undervisningen, tror vi att vi kan bemöta och minimera dessa problem som kan uppstå. Detta 

kräver naturligtvis både tid och ork från lärarnas sida, men vi tror att man har mycket att 

vinna genom att göra denna ansträngning. Man måste också försöka ge barnen den tid de 

behöver, något som dock kan vara svårt i dagens pressade skolschema. Genom tydlighet i 

instruktioner, konkreta material och arbetsformer samt en variation i undervisningen tror vi 

kan vara en stor hjälp för att nå eleverna och kunna förmedla inlärningen på ett givande sätt.  

 

Under arbetets gång har vi börjat ifrågasätta begreppet ”invandrarbarn”. Denna tanke väcktes 

då Lahdenperä i Källstigens och Setkics (1999) bok berättar att han är kluven inför just detta 

begrepp. Han vill hellre benämna dem som ”två- eller flerkulturella elever”. Även vid en av 

våra intervjuer togs detta upp. Intervjupersonen i fråga reagerade också på benämningen 

invandrarbarn. Nu i efterhand tycker vi att begreppet ”invandrarbarn” kanske inte är det mest 

lämpliga för att benämna dessa barn. Möjligen målar detta begreppet ut barnen ännu mera i 

deras situation? 

 

Slutligen känner vi att detta arbete har gett oss mer insikter kring de funderingar vi hade då vi 

började skriva arbetet. Vi känner också att vi ha fått en djupare förståelse inför detta, något 

som vi inledningsvis uttryckte att vi inte fått under vår utbildning.  
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5.1.1 Frågeställningar som dykt upp under arbetets gång 

Samtidigt som vi har fått svar på våra frågeställningar har nya väckts hos oss. Vi har valt att 

samla dessa nedan: 

 

• Bör begreppet invandrarbarn ersättas? Passar benämningar som ”två- eller flerspråkig” 

och ”multikulturella” barn bättre? 

 

• Har invandrarbarn och svenska barn olika slags behov av trygghet, variation och 

motivation?  

 

• Får invandrarbarn i andra länder modersmålsundervisning? Vilka likheter och 

skillnader är det i dessa länder i jämförelse med Sverige? 

 

• Varför får inte alla invandrarbarn som önskar modersmålsundervisning tillgång till 

detta, då de har en laglig rätt att få det? (I vår litteraturgenomgång framkom denna 

lagliga rätt men i våra intervjuer synliggjordes att så ser inte alltid verkligheten ut). 
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6. Sammanfattning 

 
Syftet med arbetet var att vi ville ta reda vilka hinder samt möjligheter som finns rörande 

invandrarbarns svenskinlärning sett ur ett lärarperspektiv. Det var intressant att se hur stor 

betydelse modersmålsundervisningen har vid svenskinlärning. Resultatdelen och 

litteraturgenomgången visade att svenskinlärningen styrks genom modersmålsundervisning 

och att dessa har en förstärkande effekt på varandras utveckling och inlärning.  Vidare 

framkom hur lärare kan gå till väga för att underlätta invandrarbarnens språkinlärning. En 

mängd olika sätt har tagits upp i arbetet. Intervjudeltagarna och litteraturen är ense om 

trygghetens värde samt betydelsen av en konkretiserad och varierad undervisning. Arbetet 

visar även skillnaden mellan svenska- och invandrarbarn gällande svenskinlärning. 

Invandrarelever har inte samma språkliga bakgrund, ordförståelse och begreppsuppfattning 

vilket gör att undervisningen måste läggas på en anpassad nivå.  

 

I litteraturgenomgången samlas de teorier och de fakta som har koppling till arbetets syfte och 

dess frågeställningar. Inledningsvis förklaras olika begrepp, invandrarelevers bakgrund, 

språkets betydelse, tiden i skolan, lärarens roll, modersmålets betydelse, hemmets betydelse 

och till sist studeras vissa delar i en teoretisk precisering.  

 

I metoddelen har en kvalitativ arbetsmetod använts då vi har intervjuat fem lärare på en 

invandrartät skola. Intervjufrågorna utgick alla utifrån våra frågeställningar rörande arbetet.  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att vi hade en färdigställd intervjuguide som 

vi följde. Dock ställdes också öppnare följdfrågor för att komplettera och fördjupa svaren på 

frågorna.  

 

I resultatdelen presenteras vad som framkommit under intervjuerna. Var och en av 

huvudfrågorna har följts med en kortfattad kommentar för att avslutningsvis analysera 

resultatet på intervjuerna.  

 

I diskussionen knyts syfte, teori och litteratur samman med resultatet från intervjuerna. Här 

reflekterar vi över de data som framkommit. Slutligen lyfter vi fram de nya frågeställningar 

som väckts under arbetet och som kan ligga till grund för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Uppgifterna har tagits ifrån Skolverket (1999). Dessa har kompletterats med tillhörande 

Internetadresser till respektive organisation/myndighet. 

 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kan innehålla kunskap om: 

 
• FN:s Barnkonvention 

• Information från Invandrarverket 

• Utlänningslagen 

• Invandrares hemländer, språk, kultur och religion 

• Krisbearbetning  

 

Kontakt kan tas med organisationer och myndigheter som: 

 

• Rädda Barnen:  

www.rb.se (2004-11-18) 

 

• Röda Korset:  

www.redcross.se (2004-11-18) 

 

• Lutherhjälpen: 

www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen (2004-11-18) 

 

• Barnombudsmannen: 

www.bo.se (2004-11-18) 

 

• Integrationsverket: 

www.integrationsverket.se (2004-11-18) 

 

• Skolverket: 

 www.skolverket.se (2004-11-18) 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 
Allmänna frågor 

Berätta lite om dig själv: 

1. Ålder? 

2. Hur många elever finns i din klass? 

3. Hur många av dina elever har invandrarbakgrund? 

4. Vilka språk finns i klassen? 

5. Hur länge har ni varit lärare? 

6. Hur länge har ni jobbat här på skolan? 

7. Hur många år har du arbetat med invandrarbarn? 

8. Har du någon speciell utbildning mer än lärarprogrammet, kanske högskolepoäng i 

svenska som andraspråk? 

9. Har du läst några särskilda kurser? 

 

Fördjupningsfrågor 

1. Vad bör man tänka på för att underlätta inlärningen?  

2. Vilka skillnader är det på svenskundervisning och inlärning när det gäller invandrarbarn- 

och svenska barn? 

3. Vilka hinder är vanliga när invandrarbarn ska lära sig svenska? 

4. Har alla elever i din klass tillgång till modersmålsundervisning?  

5. Har dina elever möjlighet att få svenska som andraspråksundervisning? 

6. Vilken betydelse anser du att modersmålsundervisningen har vid svenskinlärning? 
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