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Sammanfattning 
Abstract 
Detta arbete handlar om hur man kan arbeta i en förberedelseklass med att lära utländska elever svenska. 
Mitt huvudsakliga syfte var att ta reda på vad en förberedelseklass är och hur den fungerar. 
Inledningsvis försöker jag att förklara vissa begrepp som förberedelseklass, invandrare, flykting, asylsökande och 
modersmål. Därefter försöker jag belysa ett antal olika språkteorier. Det är viktigt att förberedelseklasser finns, för många 
av barnen som jag har träffat skulle ha mycket svårt att ta till sig undervisningen i en vanlig ”svensk” klass bland annat på 
grund av språksvårigheter. 
I mitt fältarbete kom jag fram till fem saker som används för att underlätta för eleverna att lära sig ett nytt språk. Dessa är 
modersmål, bilder, kroppsspråk, sång och lek.  
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Keyword  
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BAKGRUND 
 
Mitt intresse för utländska elevers första tid i svensk skola började när jag under en av mina 
praktikperioder stötte på en romsk flicka som inte förstod någonting av det läraren sa. Denna 
flicka hade kommit direkt från före detta Jugoslavien till Sverige och in i en svensk klass. Hon 
kunde knappt någon svenska alls och hängde inte med när läraren hade genomgångar. Under 
min praktikperiod tog jag mig tid att studera henne närmare och förstod att hon inte förstod 
språket. Hur skulle hon ”hänga med” i skolarbetet när hon inte ens förstod enkla fraser? Jag 
ville veta mer om hur man kan undvika att detta uppstår i en klass och fick höra av min 
handledare att det går att förhindra genom att eleven går i en så kallas förberedelseklass. 
Tyvärr har den gällande kommunen inte tillräckligt med resurser för att driva en sådan.  
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INLEDNING 
 
Jag tycker att det är mycket positivt och nödvändigt i dagens samhälle att förberedelseklasser 
finns. Skolan har en stor roll till att sätta sig emot segregation. Skolan måste lära barnen att vi 
ska ta tillvara på vårt mångkulturella samhälle. Konflikterna mellan människor måste 
förebyggas, bland annat genom ökad förståelse för andra kulturer. I Sverige är det 
kommunerna som tar alla beslut om hur man ska ta hand om nyanlända invandrarbarn. 
Kommunerna runt om i landet har olika modeller för att få in dessa barn i skolan. Några 
modeller kan vara: undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på hemspråk, 
basklasser eller förberedelseklasser. Förberedelseklasserna är en modell som erbjuder unika 
möjligheter till krisstöd och ger också en långsam inslussning till vanliga klasser. 
Inslussningen görs efter varje barns behov och villkor.   

Syfte  

Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på vad man gör i en förberedelseklass och 
hur man arbetar för att lära barnen svenska. Jag vill också gå in på några olika teorier om 
språkinlärning.  

Frågeställningar 

Vad är en förberedelseklass och hur fungerar den? 
Varifrån kommer eleverna? 
Vilka metoder använder man sig av för att lära eleverna svenska? 
Vilka officiella mål finns i invandrarundervisningen? 
Hur arbetar klasserna för att uppnå målen? 
 



   6

 
TEORIER 
Språkinlärning 

Det finns flera olika teorier om språkinlärning. Jag har valt att ta med en del av dessa teorier 
för att läsaren ska få en viss uppfattning om dem. 
 
Något som påverkar inlärningen av ett språk är åldern. Som liten har man lättare att uppfatta 
uttal. Talet blir lättare automatiserat. Som liten lär man sig också mer utantill utan att förstå 
vad det är man lär sig. Någon gång under tonåren blir det mer eller mindre omöjligt att 
spontant tillägna sig ett nytt språks uttal. En vuxen, kommer med få undantag, aldrig att låta 
som en infödd. Men även människor i samma ålder kan vara mycket olika i sitt sätt att lära. 
Personlighet, intressen och självförtroende är saker som varierar och påverkar vårt lärande 
(Ladberg 2001). 
 
Enligt de associationistiska språkteorierna kommer språket före meningen. Detta accepterades 
allmänt fram till 1950-talet. Först lär sig barnet själva ordet. Ordet får sedan en mening genom 
att det uppträder samtidigt med det föremål som det presenterar. Barnet leker med en bil 
samtidigt som en vuxen pekar och säger ”bil”. Barnet upprepar ordet. På så sätt bildas en 
association mellan ordet och föremålet. Ordet får mening. Språkinlärning enligt denna teori 
blir en fråga om att bilda så många möjliga associationer som möjligt i de flesta möjliga 
situationer (Imsen 1992).  
 
Under 1960-talet förde Noam Chomsky fram en annorlunda syn på språkutvecklingen. Han 
ansåg att barn har ett medfött anlag för språk. Det språk som barnet växer upp med blir 
avgörande för hur språkreglerna blir och hur språket yttrar sig. Språket blir en mekanism som 
sätts igång av sig själv. Detta innebär att språkutvecklingen följer andra principer än den 
intellektuella utvecklingen i övrigt (Imsen 1992). Mc Donogh är också inne på att man har ett 
medfött anlag för språk. Han säger att om det nu är så att begåvningens betydelse för 
språkinlärningen kan ifrågasättas, så kanske det finns ett anlag eller en fallenhet för just språk, 
det så kallade språkörat. Det är viktigt att skilja på begreppen anlag och motivation. Anlag 
tyder på en fallenhet att göra något bra medan motivationen gäller viljan att gör det. Det finns 
flera forskare som har försökt att utforma tester som kan mäta om man har anlag för att lära 
sig språk. Tyvärr är de resultat som de fått inte exakta utan en ofullständig förutsägelse om 
möjlig framgång.  
 
Vidare säger Imsen att under 1970-talet framfördes ett tredje sätt att se på språkutvecklingen. 
Psykologen John MacNamara hävdade att först kommer meningen sedan kommer språket. 
Och han ansåg att vi inte hade något särskilt anlag för språk. Språkutvecklingen följer samma 
principer som all annan inlärning. Barnet har redan från starten en förmåga att förstå 
situationer och vad de innebär. De tolkar situationer utifrån olika sammanhang. Först kommer 
kommunikationsförmågan sedan kommer språket.  
 
Inlärandet av ett andra språk skiljer sig från inlärandet av modersmål och av andra ämnen. 
När ett barn lär sig sitt modersmål lär de både den språkliga koden med praktisk tillämpning 
och andra saker som har anknytning till detta t ex hur man klarar av sociala relationer, hur 
man ser på världen osv. Till viss del behöver man inte lära sig allt detta vid inlärning av ett 
andra språk utan man lär sig en ny kod (Mc Donough, 1986).  
 
Finns det ett samband mellan kognitiv stil och språkinlärning? Passar en viss inlärningsstil 
bättre ihop med språkinlärning än andra? Många tror att det är lättare att lära sig språk om 
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man har lätt för att minnas hur ord stavas och om man kan se framför sig vad man hör sägas 
på det främmande språket. Dessa personer vill ofta ha mycket stöd av tryckt material och tror 
inte att de kan lära sig ord enbart genom att höra dem. Om man kunde visa att visuell läggning 
är ett giltigt och relevant individuellt särdrag, skulle man ha ett exempel på samspel mellan 
stil och ämnesinnehåll (Mc Donough 1986). 
 
Ladberg (2001) anser att varje människa har sitt eget sätt att lära, sin personliga inlärningsstil. 
När vi tar in kunskap använder vi flera sinnen: syn, känsel, hörsel och rörelse. Men vi är alla 
olika ifråga om vilka sinnen vi helst använder oss av när vi ska lära oss något. Vissa 
människor lär bäst genom synen, de tycker om att läsa eller se på bilder, film och TV. Andra 
föredrar hörseln, de lyssnar gärna på föreläsningar eller på radio. Somliga vill istället använda 
sig av händerna och känna på saker, teckna, syssla med handarbete eller hantverk. Andra 
behöver röra på sig för att lära effektivt till exempel genom att dansa eller spela teater. För 
många gäller dock att två eller flera sinnen går lika bra. 
 
Ladberg säger också att den traditionella undervisningen gynnar den som lär sig genom att 
lyssna och se. Om det är så att man har haft svårt att lära sig ett språk när man gick i skolan 
kan det bero på att man hellre använder något av de andra sinnena vid inlärning. Vi har också 
olika behov av ljus och ljud vid inlärning. Några behöver starkt ljus för att tänka klart och blir 
trött och dåsig i svagt ljus. Andra behöver dämpat ljus för att tänka klart och får svårt att 
koncentrera sig i för starkt ljus. Samma sak gäller med ljud i form av musik eller sorl av 
röster. Vissa passar det bra andra inte. Det viktigaste när man ska lära sig ett nytt språk är att 
inställningen att det ska gå. Då kommer inställningen att göra att man blir mer positiv och mer 
avspänd inför det nya språket.  
 
Språkförståelse 

Att förstå ett nytt språk, är inte bara att förstå själva språket, utan även att försöka förstå 
kulturen, traditionerna och människorna som har anknytning till språket. En invandrare eller 
en person som lär sig ett språk som ett andraspråk, har ett stort arbete framför sig. Personen 
behöver mycket träning och kontakt med andra människor som har det nya språket som 
modersmål. När man förstår kan man genom kommunikation med andra, utbyta tankar, 
åsikter, känslor eller utföra en handling till följd av kommunikationen. En person talar, en 
annan tolkar talet och utför en handling. Personen har förstått det producerade talet (Thorn, 
95). 
 
Stockfelt-Hoatson (1975) tar i samband med språkförståelse upp fenomenet gruppinstruktion. 
En gruppinstruktion är sådant som läraren säger till en hel grupp. En lärare talar ofta till hela 
gruppen då man ger en instruktion hur någonting ska göras. En gruppinstruktion kompletteras 
oftast med en enskild instruktion, då läraren ta extra hänsyn till enskilda barns förmåga. 
Sannolikt talar man annorlunda då man har en hel grupp framför sig än man gör till ett enda 
barn. Om man förväntar sig att barnet förstår kommer man att tala fortare och använda andra 
ord än man gör om man vet att många i gruppen har svårt att förstå. Man kan anta att det är 
svårare för invandrarbarnen att förstå gruppinstruktion och att de måste ha mer enskild 
instruktion ju mindre svenska de kan. Som ett tecken på förståelse kan man ta förmågan att 
följa uppmaningar, frågor och kommentarer. 
 
Vuxna och barn uttrycker sig inte på samma sätt. Rent allmänt är det antagligen lättare att för 
barn att förstå andra barn än det är för barn att förstå vuxna, om det inte är så att de vuxna har 
en god förmåga att tala klart och enkelt (Stockfelt-Hoatson 1975). Att möta invandrarelever 
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på rätt nivå och med ett språk som de förstår är lika viktigt men svårare än att möta elever 
med svenska som modersmål på rätt nivå (Thorn 1995). 
Definitioner: 

Jag har tagit upp några ord som jag tycker har betydelse i mitt arbete. Detta för att lättare 
förstå vad jag syftar på när jag använder mig av dessa ord i mitt arbete. Jag har valt att 
definiera orden för att man ska veta skillnaden eller se likheten mellan invandrare, flykting 
och asylsökande. 
 
Förberedelseklass 
  
Om ett barn nyligen kommit till Sverige och har bristfälliga kunskaper i svenska och är 
skolpliktigt, kan barnet placeras i en förberedelseklass. Undervisningen i förberedelseklassen 
ska ge barn kunskaper i det svenska språket, om svensk kultur och om barnets ursprungliga 
kultur och arbetssättet ska anpassas efter elevernas skiftande bakgrund och nivå. I 
förberedelseklassen stimuleras även en aktiv tvåspråkighet. Undervisningen i en 
förberedelseklass syftar till att ge barnen goda möjligheter till en fortsatt skolgång i 
grundskolan. Tiden i en förberedelseklass varierar beroende på hur lång tid det tar att inhämta 
nödvändiga kunskaper i svenska (Rodell Olgaς 1995). 
 
Invandrare 
 
Ordet "invandrare" började användas i stället för ordet "utlänning", eftersom "utlänning" 
ansågs utpekande och rasistiskt. Idag används begreppet invandrare rent allmänt och 
underförstår en grupp med gemensamma kännetecken och tillhörighet som är skild från 
svenskar. Ibland används begreppet för att omfatta fler än dem som faktiskt invandrat, 
närmare bestämt deras barn, de blir "andra generationens invandrare". Enligt regeringen bör 
begreppet invandrare egentligen inte användas alls när man talar om personer som är födda i 
Sverige (Statistiska Centralbyråns hemsida). 
 
Flykting 
 
Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som 
han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin 
religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte 
vill begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om 
förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet 
mot förföljelse från enskilda. Som flykting skall även anses den som är statslös och 
som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga 
vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit 
(Migrationsverkets hemsida Utlänningslagen 3 kap). 2 §). 
 
Asylsökande 
 
Med asyl avses i denna lag uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han 
är flykting. En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § skall handläggas som en 
asylansökan En utlänning som rest in i Sverige och ansökt om uppehållstillstånd 
därför att han eller hon är flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Utlänningen är 
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asylsökande tills ärendet är slutgiltigt avgjort (Migrationsverkets hemsida 
Utlänningslagen 3 kap. 1 §). 
 
Modersmål 
 
Modersmål är enligt ursprungsdefinitionen – det språk som man lärt sig först, enligt 
kompetensdefinitionen – det språk som man anser sig kunna bäst, enligt funktionsdefinitionen 
– det språk som man använder mest i det dagliga livet, enligt attityddefinitionen – det språk 
och den kultur som man identifierar sig med, samt enligt populärdefinitionen – det språk man 
räknar, tänker och drömmer på (Thorn, 95). Att hitta en definition på modersmål är alltså inte 
lätt men ovan har jag försökt att lista några av dem vanligaste. 
 
METOD 
 
För att få fram det jag ville veta angående förberedelseklasser har jag använt mig av att 
intervjua en klasslärare på en skola i en medelstor stad i mellan Sverige. Enligt Starrin är en 
intervju en speciell form av samtal med det speciella syftet att samla in information.  
 
Skillnaden från intervjuer i andra sammanhang och de jag har gjort är att i min intervju 
berättar informanten om vad de vet om någon verksamhet. Om man intervjuar på ett annat sätt 
får man reda på vad en person tycker om saker. Jag var också med och observerade i 
klassrummet. För att se så mycket som möjligt valde jag att inte använda mig av en 
videokamera, dels kan eleverna reagera annorlunda om man har en kamera som filmar dem 
och dels tycker jag att det är svårare att se helheten med en videokamera än vad det är med 
egna ögon. Man missar inte lika mycket som man gör om man skulle filma aktiviteten.  
En kvalitativ ansats 

Jag har i mitt fältarbete använt mig av en kvalitativ ansats. Mitt sätt att arbeta ute på fältet 
beskrivs i Starrin och Svenssons (1996) bok som en naturalistisk forskningsdesign. En sådan 
tar sin utgångspunkt i det naturliga. Man tittar på fältet där människor lever och verkar. När 
man är ute på fältet och observerar måste man ta hänsyn till de sociala sammanhangens 
betydelse för det man studerar. Den naturalistiska ansatsen tar sin utgångspunkt i människors 
vardag och sätter människan i centrum. Någo t som är viktigt när man gör kvalitativa 
fältstudier är att jag som observerar vågar gå nära mitt undersökningsobjekt och att man i 
större eller mindre omfattning deltar i livet på det fält man undersöker. Som observatör är 
ambitionen på fältet att störa det normala livet så lite som möjligt.  
  
Deltagande observation 

Det mest karaktäristiska sättet att samla in data är genom deltagande observation. 
Att vara deltagande observatör innebär enligt Kullberg (1996), att observatören skiftar 
uppmärksamheten mellan att vara en i gruppen, en insider som tar undersökningspersonernas 
perspektiv och att vara en outsider som ser på gruppen och personerna i gruppen ur ett 
perspektiv utifrån. Den deltagande observatören måste direkt eller relativt direkt anteckna vad 
han eller hon ser. Den deltagande observatören blir uttryckligen medveten om saker som 
andra tar för givet. Kullberg tar också upp den informella intervjun, samtalet som spontant 
växer fram under datainsamlingsprocessen. Frågorna i dessa samtal formas av situationer och 
händelser och förekommer således ständigt.  
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Att finna ett fält. 

Jag gick under vårterminen - 01 en temakurs som hette ”Den mångkulturella skolan”. Kursen 
tog upp flera intressanta områden. Vi fick bland annat en föreläsning från enheten som har 
hand om nyanlända barns svenskundervisning i den gällande kommunen. Där berättade lärare 
från olika skolor om deras arbete i basklasser och förberedelseklasser. Jag visste redan då att 
jag ville skriva mitt examensarbete om något liknande så jag tog kontakt med dessa lärare 
med en gång och frågade ifall jag inte skulle kunna få vara med under några dagar i deras 
klasser och eventuellt intervjua lärare och elever. Detta för att jag skulle få en viss insyn i 
deras verksamhet. Jag fick några namn på lärare som jag kunde vända mig till på höstkanten.  
 
Nästa steg var att försöka att formulera en huvudfråga om vad det var jag ville undersöka. Hur 
kan jag få reda på detta? När man ska undersöka något måste man tänka på vilket sätt som är 
mest praktiskt för det jag vill skriva om. Jag ville göra intervjuer med lärare och elever. Jag 
trodde att den metoden var lämpligast för att få reda på det jag ville. Jag insåg dock snabbt att 
intervjuerna som jag tänkt göra med eleverna i stort sett var omöjliga eftersom de inte kunde 
någon svenska och att ha tillgång till tolk skulle kosta alldeles för mycket. Jag fick då tänka 
om och insåg att ett fältarbete ändå skulle ge mig svar på de frågor jag tänkt a ställa till 
eleverna. Nästa steg var att läsa en del litteratur för att sätta mig in i ämnet, vilket också gav 
mig en bra bakgrund och en del idéer till hur jag skulle lägga upp mitt arbete. Sedan tog jag 
kontakt med skolan där jag tänkt förlägga mitt fältarbete för att bestämma en tid för mitt 
besök.  

Fältet  

Mitt fältarbete bestod av fyra heldagar i en förberedelseklass i en medelstor stad i mellan 
Sverige. Under två dagar vid terminens start var jag med och observerade. Eftersom klassen 
är känslig för förändringar tyckte vi att det var bäst att jag som observatör gick runt och 
hjälpte eleverna och visade intresse och engagemang. Om jag suttit passiv och tittat på hade 
det inneburit ett störande moment och då hade jag påverkat klassrumsklimatet och lärarens 
och elevernas arbete på ett negativt sätt. Jag fick även en del tid till att göra intervjuer med 
andra lärare på skolan. Jag besökte sedan klassen igen efter ungefär tre månader, två dagar i 
december månad för att se hur dessa elever utvecklats. Det var också intressant att se hur 
många elever som var kvar och hur många som hade kommit nya.  
 
När man kommer in i klassrummet märker man först att det inte är speciellt många bänkar. 
För att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt bör klasserna vara så små som möjligt. Jag 
upptäcker också att det står två tomma bänkar utmed väggen. Läraren förklarar att så fort 
någon elev i förberedelseklassen ”slussas ut” i en vanlig klass kommer det ofta nya elever och 
då är det smidigt att ha bänkarna stående vid väggen så att det bara är att dra fram den när det 
kommer en ny elev. Placeringen av eleverna är också genomtänkt, så långt det går sitter 
eleverna tillsammans pojke och flicka. Det är inte vanligt att man i andra länder ens går i 
samma skola som det andra könet och skulle man göra det så sitter man definitivt inte 
tillsammans. Detta är något av de första som eleven märker av när de kommer till Sverige. I 
Sverige vill man ha ett jämlikt samhälle där killar och tjejer är lika mycket värda. Eleverna 
sitter också tillsammans beroende på hur mycket svenska de kan. Om man är duktig på 
svenska får man sitta med någon som har det lite svårare för språket. Då kan den som kan lite 
mer känna att de verkligen har nytta av språket när den får försöka förklara saker för sin 
bänkkamrat. 
 
Om man sedan tittar sig omkring i klassrummet upptäcker man att det står lappar med ord 
som ”bänk” på bänken ”tavla” på tavlan, det finns en bild med alla kroppsdelar och dessa är 
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också markerade med namn på de olika delarna men också lappar med hela uttryck. Vid 
vattenkranen står det t ex ”får jag dricka vatten”? och vid pennvässaren ”får jag vässa 
pennan”? Allt detta för att eleverna ska se ordet och koppla det till vad det egentligen betyder. 
Det finns också ett traditionellt alfabet ovanför tavlan men läraren har sedan valt att ha två 
andra alfabet i sitt klassrum. På det ena alfabetet är bokstaven kopplat till en bild som börjar 
på samma bokstav, det är då lättare för dessa barn att koppla bokstaven till ett ljud. Sedan har 
hon ett alfabet där det i varje bokstav finns en figur som man kan ta upp och titta på. Även här 
kopplar man en bokstav till en bild eller ett ljud. I taket hänger flera olika flaggor som 
symboliserar de olika länderna som är representerade i klassen. På väggarna finns det bilder 
på olika djur och deras barn och vad dessa heter på svenska. Det finns också lappar med 
bilder på vanliga frukter och grönsaker och en plansch med de vanligaste färgerna. Generellt 
sett så kan man säga att det är mycket bilder och förklarande ord på väggarna. Det är lättare 
för barnen att koppla en bild till ett ord i början. 
 
Undersökningsgrupp 

Den klassen som jag tittade på bestod av elever som inte använde det latinska alfabetet i sitt 
modersmål och som inte hade varit i Sverige speciellt länge och därmed inte kunde någon 
svenska. Klassen som jag besökte i augusti var en 1-3:a med elever i åldrarna 7 till 9 år och 
från 10 olika länder och med 13 olika språk. De länder och språk som är representerade är: 
 
 
Polen    Polska 
Brasilien    Portugisiska 
USA   Engelska 
Kongo   Lingala/Franska 
Domikanska Rep.  Spanska 
Iran   Persiska 
Thailand    Thai 
Japan   Japanska 
Kina   Kinesiska 
Irak   Arabiska, Assyriska och Kurdiska 
 
 
På skolan fanns andra klasser där eleverna hade mer förkunskaper och där de i sitt modersmål 
använde det latinska alfabetet. Det fanns också förberedelseklasser i de högre åren men 
eftersom jag träffat den läraren som hade eleverna i år 1-3 tidigare fick det bli just där som jag 
förlade mitt fältarbete. Läraren, vi kan kalla henne Anna, har arbetat med barn i 
förberedelseklasser i 4 år och tidigare 1 år i basklass och trivs mycket bra med sitt jobb. Det är 
ett mer "socialt" lärarjobb, vilket hon gillar. Hon tycker om att få hjälpa och engagera sig i 
andra människor. Samtidigt känner hon att det är jobbigt, eftersom det kräver så mycket av 
henne som person. Hennes engagemang för människor från andra kulturer kommer alltid att 
finnas kvar. 
 
Eleverna består av nyanlända barn från hela världen med mycket varierande bakgrund. 
Eleverna kan ha kommit från en familj där man inte har någon form av skolgång (analfabeter) 
men det finns även elever med många års studier bakom sig. Eleverna har även mycket olika 
hemförhållanden och bakgrunder. Det finns elever med svåra krigsupplevelser men även 
invandrarfamiljer med mycket trygga hemförhållanden. Några av eleverna är barn till 
gästforskare från bland annat Japan och USA. Dessa barn kan oftast mycket matematik och 
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kan läsa men de kan ha svårare att ta till sig språket eftersom barnen vet att de inte kommer att 
vara i Sverige så länge. 
 
 
FÖRBEREDELSEKLASSENS ORGANISATION 
 
Förberedelseklasser är en del av den svenska grundskolan. Där får invandrar- och flyktingbarn 
undervisning i svenska och även kunskap om hur svenskar lever. Man försöker att anpassa 
inlärningssituationen till varje enskild elevs nivå. Detta innebär att klasserna är årskurslösa. 
Man har istället delat in klasserna i andra sorts stadium. Klasserna är indelade efter dem som 
kan det latinska alfabetet och kan lite svenska och de som inte kan latinskt alfabet och som 
inte kan någon svenska. Klasserna är dock till viss del ålders anpassade. Efter grundläggande 
undervisning i en förberedelseklass kan man inte förvänta sig att eleven har uppnått samma 
kunskaper som en motsvarande svensk elev. Eleven har fortfarande behov av undervisning i 
svenska och svenska 2. Hur länge eleven kommer att gå i förberedelseklass beror på faktorer 
som elevens ålder, tidigare skolgång, sociala och emotionella förutsättningar och hur länge 
eleven har varit i Sverige      
Olika språk 

I klassrummet är det svenska som ska talas men eftersom flera av eleverna ofta kommer från 
samma land, beroende främst på hur flyktingsituationen ser ut runt om i världen, innebär det 
att några elever också pratar sitt modersmål. Anna tycker att det är bra att de använder sig av 
sitt modersmål när de ska förklara saker för varandra som de kanske inte kan på svenska men 
det är också viktigt att poängtera att det kan finnas elever som känner sig utanför när de inte 
förstår vad deras klasskamrater säger. Ibland får en elev som gått längre i förberedelseklassen 
vara tolk åt både lärare och andra elever för att reda ut eventuella problem som kan uppstå.  
Christina Rodell Olgaς (1995) anser att detta stärker ofta eleven som får känna ansvar och 
som också tvingas att formulera sina kunskaper så att någon annan ska förstå. När jag var på 
besök i förberedelseklassen var det en elev som gick fram till Anna och visade upp ett 
busskort. Anna visste inte om eleven menade att den hade hittat busskortet eller om eleven 
ville att Anna skulle ta hand om det för att eleven inte längre åkte buss till skolan. För att reda 
ut problemet tog de hjälp av en elev som kunde lite mer svenska som fick försöka att tolka åt 
båda två. Det gick bra och problemet kunde lösas. Enligt Boman och Rodell Olgaς (som båda 
är lärare i förberedelseklasser i Stockholm) säger att språkliga missförstånd är vanliga 
speciellt under den första tiden i förberedelseklassen. Ofta tolkar man det som kamraten säger 
alldeles för bokstavligt. Anna tror att när konflikter uppstår kan orsaken vara att man inte har 
förstått ett eller flera ord eller att man inte har förstått den djupare meningen med det som 
sagts. Ofta är det bristande förståelse för och kunskap om den andra kulturen som gör att 
missförstånd uppstår. 
 
Enligt Rodell Olgaς (1995) utvecklar eleverna också ett eget språk sinsemellan och kan då 
göra sig förstådda på ett sätt som alltid sker när människor med olika språk möts. Någon 
kanske kan några engelska ord som tillsammans med svenska ord, modersmålet, gester och 
kroppsspråk gör att eleverna förstår varandra och kan komma överens om vad de till exempel 
ska leka på rasten. Anna berättade om en elev som hade kommit till förberedelseklassen under 
våren och som under sommaren hade lekt med en pojke från ett annat land. Deras enda 
gemensamma språk var svenska som båda kunde lite grand och när eleven kom tillbaka till 
skolan i augusti hade han utvecklat sitt svenska språk rejält. 
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Mottagandet av nya elever 

När en invandrarfamilj med barn i skolålder kommer till denna kommun i Mellansverige 
kommer de förr eller senare i kontakt med migrationsverket. Dem tar i sin tur kontakt med en 
speciell enhet som har hand om invandrarelevers skolplacering. De träffar familjen så att man 
kan ta reda på vilka förkunskaper och förutsättningar barnet har. Efter träffen med familjen 
avgörs det om barnet bör gå i en förberedelseklass med studiehandledning eller i en ”vanlig 
klass” med extra svenska 2 undervisning. Om barnet ska gå i en förberedelseklass får läraren 
på den utvalda skolan ett elevkort där det står vad det är för elev som kommer att anlända till 
klassen. (se bilaga 1-2). Enligt Mai Beijer (undervisningsråd) har mottagandet och 
förhållandena under den första tiden i Sverige en stor betydelse för elevernas psykiska hälsa 
och fortsatta utveckling. Som lärare är det därför viktigt att skaffa kunskap om elevernas 
bakgrund, upplevelser, skolgång, språk, kultur och religion.  
 
Läraren tar sedan med hjälp av tolk eller modersmålslärare kontakt med familjen för att 
träffas och prata om hur undervisningen ska gå till. Man försöker från skolans sida att vid 
detta tillfälle få en så god helhetsbild av barnet och familjen som möjligt och kännedom om 
barnets språkliga och kulturella tillhörighet och barnets levnadsomständigheter innan 
ankomsten till skolan. Boman och Rodell Olgaς ( 1999) säger att man gör detta för att kunna 
gå barnet till mötes både när det gäller inlärningsmässiga och psykosociala behov.  
 
För att läraren ska veta vilken nivå eleven ligger på görs ett test i början. ( se bilaga 3-4) I 
testet går man igenom vilka bokstäver eleverna känner igen och om de vet vilket ljud som hör 
till. De får också prova att ljuda vissa korta ord, för att se om det är några elever som är 
mycket duktiga på alfabetet. Det finns också en kort text som eleverna får läsa. Man testar 
även matematiska färdigheter eleven får visa vilka siffror de känner igen och försöka förklara 
hur mycket siffran står för. Eleven får också lösa vissa tal och algoritmer. Anna tycker att det 
är synd att det inte finns färdiga test ungefär sådana som görs på BVC vid en 4-års kontroll 
som personal kan göra på flyktingmottagningen på barnets modersmål när de kommer till 
Sverige. Då kan man även kolla upp den språkliga medvetenheten vilket man inte kan arbeta 
med så mycket i förberedelseklassen eftersom eleverna inte kan det svenska språket 
tillräckligt bra. 
 
Klassen blir sedan förberedd på att det ska få en ny klasskamrat. Läraren berättar vad eleven 
heter och var eleven kommer ifrån. Klasskamraterna får presentera sig och berätta var deras 
hemländer ligger och vilket språk de talar.  
 
Om eleverna vet varifrån kamraterna kommer och vilka olika språk de talar bidrar det till att 
skapa en atmosfär av ömsesidig respekt. Broar av förståelse och igenkännande byggs mellan 
barnen. Det uppstår vänskapsrelationer och detta förebygger i sin tur motsättningar (Rodell 
Olgaς 1995). För att eleverna ska känna detta gör klassen ofta olika övningar. En av dagarna 
som jag var där gjorde de en övning på samlingen. Där alla satt i en ring och skickade en boll 
till varandra och man frågade: ”vad heter du”?, ”Hur gammal är du?”, ”Var kommer du 
ifrån”? Denna övning testar också elevernas ordförråd, de lär sig vissa fraser och gör att man 
känner sig tryggare i gruppen. 
 
En förberedelseklass är en grupp som ständigt förändras. Stabiliteten i en förberedelseklass är 
skör. Det kan komma in nya barn när som helst under terminerna. När det anländer många 
nya elever blir det ofta oroligt i klassen. Det går åt mycket tid till att försöka bygga upp en 
positiv stämning i klassen (Boman, Rodell Olgaς 1999). På grund av detta är det mycket 
viktigt att ha fasta ramar och rutiner. Det går inte att ha en ”flamsskola” som Anna uttryckte 
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sig. Hon undrade om jag tyckte att lärarna var för stränga på skolan och visst i början 
reagerade jag på att de var så hårda mot eleverna men efter ett tag insåg jag själv att det var 
precis vad dessa elever behövde. 
 
Eleverna är medvetna om att de bara går i förberedelseklassen under en kortare period och 
därför ber lärarna eleverna att tänka efter hur det kommer att bli i den ”svenska klassen”. 
Anna brukar be eleverna får träna på att svara på olika frågor som de ovan. Detta för att 
eleverna ska känna sig tryggare på språket.  

En skoldag 

Ingen dag är den andra lik. Vissa rutiner finns dock och dessa är mycket viktiga för eleverna. 
Dels för att de ska känna igen sig och lära sig nya ord men också för att känna en trygghet i 
skolan. Rodell Olgaς (1995) säger att tryggheten finns i en skoldag med fast struktur, där 
samma mönster och rutiner upprepas från dag till dag och där man helst börjar och slutar vid 
samma tidpunkt.  
 
För att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt bör de oftast arbeta i små grupper. Det 
gäller att utnyttja all personal man har. Den klassen jag besökte bestod av 16 elever. När de 
hade idrott hade eleverna det i halvklass, fast tillsammans med den andra 1-3: an. Detta för att 
båda klasslärarna skulle kunna få arbeta med endast 8 elever två gånger i veckan. 
 
Klassen som jag besökte hade bara tre lektioner i veckan som man arbetade i helklass. När 
klassen arbetar i grupp är den uppdelad i två olika delgrupper - den gula och den gröna. I den 
gula gruppen gick elever som kan lite mer svenska och som har knäckt läskoden. I den gröna 
gruppen går de elever som inte har knäckt läskoden och inte kan så mycket svenska. Det är 8 
elever i varje grupp. Det har i år blivit så att grupperna har blivit lite olika, det finns personer i 
gröna gruppen som skulle kunna gå över i den gula men den gruppen är redan tillräckligt stor. 
Det finns också elever som går i den gula gruppen som borde gå i den lite lättare gröna 
gruppen för att dem inte har utvecklats så som man hade trott och att det finns personer i den 
gröna gruppen som är duktigare på att läsa och tala svenska än några i den ”bättre” gruppen.. 
Men det är svårt att flytta över någon som har varit i den ”duktigare” gruppen till den andra, 
även om lärarna inte har sagt något om att grupperna är indelade i en ”bättre” och en ”mindre 
bra” grupp, så känner barnen till det i alla fall. Det kan bli ett stort bakslag för dem elever som 
skulle vara tvungna att byta från den gröna gruppen till den gula. Därför har man den här 
terminen inte brytt sig om att ändra i grupperna. 
 
På morgonen tar Anna i hand med alla elever innan de kommer in i klassrummet. 
Varje morgon sjunger barnen en sång som tala r om vilken veckodag det är. Man har också 
alltid en samling efter första rasten där man äter frukt och går igenom dagens datum och vad 
det är för väder ute. På dessa samlingar är båda klasserna med. Och även här är det viktigt att 
eleverna sitter pojke och flicka så långt det går. Den stora skillnaden mot en vanlig klass är att 
det är mycket tyst under lektionerna. Det kan bero på att barnen inte kan så mycket svenska 
att de kan kommunicera med varandra men det kan också bero på att i skolan i elevernas 
hemland fick man inte prata för då straffades man hårt. Ibland blir det lätt så att när eleverna 
förstår att svenska lärare inte är lika hårda som de lärare som de kanske är vana vid från 
hemlandet så utnyttjar eleverna detta och provar den nya lärarens gräns.  
 
Vid lunchen äter Anna alltid tillsammans med sina elever. Eleverna behöver tid på sig att 
bekanta sig med den svenska maten, som kan skilja sig mycket från den mat eleverna är vana 
vid att äta i sitt hemland beroende på från vilket land eleven är uppvuxen i. Det är viktigt att 
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respektera de olika religionernas kostvanor och att finnas till hands om eleverna behöver 
hjälp. Bestickhantering och potatisskalning kan vålla många svårigheter. Under lunchen får 
lärare och elever en ömsesidig dialog. Den socia la samvaron, samtalen och rutinerna vid 
matbordet har ett rikt språkligt innehåll. Såväl svenska som modersmål tränas och används i 
autentiska situationer. På så sätt blir måltiderna verkligen en pedagogisk måltid. Dagarna i en 
förberedelseklass är korta men intensiva och efter lunch får eleverna gå hem. 

Lärarens uppgift 

Eftersom det är en extra krävande uppgift att vara lärare i en förberedelseklass anser Beijer att 
läraren bör vara välutbildat och ha arbetslivserfarenhet. De behöver också ha god självinsikt 
och säkerhet i sin yrkesroll. För att kunna förstå elevernas reaktioner behöver läraren skaffa 
insikter om personer i kris och även om olika metoder att ge stöd till barn och föräldrar 
(Beijer 1999). När jag frågade Anna om vad hon tyckte var viktiga egenskaper hos en lärare i 
en förberedelseklass svarade hon allra först att det är viktigt att ha stor entusiasm. Man måste 
tycka att det man gör är roligt, det smittar då också av sig på barnen. Anna ansåg också att 
man måste vara mycket flexibel. Klasserna ändrar sig hela tiden då det slutar och kommer nya 
elever flera gånger per termin. Man får heller inte ha för lätt att fästa sig vid andra människor 
på grund av detta. Då blir det alldeles för jobbigt för läraren när klassen ändrar sig. Det gäller 
att ha en stark personlighet som är mycket tydlig och har ett rikt kroppsspråk. Ju tydligare 
man är desto lättare är det för eleverna att förstå. 
 
Beijer (1999) tycker att det är bra om det finns tvåspråkig personal som kan samverka med 
den svenska. Om det finns tillgång till utbildade modersmålslärare är detta givetvis bäst. Ofta 
får man klara sig med tolkhjälp vid de första kontakterna och sedan ta hjälp av resurspersoner 
bland de vuxna asylsökande/flyktingar. Den skola jag besökte hade ganska många olika 
resurspersoner, de hade modersmålslärare till de flesta eleverna, det fanns också fritidsledare 
och förskollärare som hjälpte till under vissa lektioner. Lärarna hade också hjälp av en 
elevassistent och en personlig assistent några timmar i veckan. 
 
 
Läraren ska förutom arbetet i klassen organisera ett samarbete kring varje barn med föräldrar, 
olika lärarkategorier och övrig personal i skolan. Det innebär kontakter med föräldrar, 
modersmålslärare, lärare i idrott, talpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och vid utskolning 
av elever behöver man också ha kontakt med den blivande klassläraren. När man som lärare 
ska ha kontakt med föräldrarna måste tolk eller modersmålslärare anlitas. Rodell Olgaς (1995) 
anser att nätverksarbetet kring varje elev i förberedelseklassen har en stor pedagogisk 
betydelse, och det utgör en stor del av lärarens arbete.  
 
Det är mycket att tänka på när man arbetar i en förberedelseklass. Inte sällan blir det en svår 
balansgång mellan viljan att hjälpa familjerna på olika plan och uppgiften att vara tydlig i 
lärarrollen. Som lärare är det den pedagogiska uppgiften man framför allt ska sköta. Det går 
inte att också vara terapeut, socialassistent, kurator etc. Då ökar risken att man blir 
överbelastad och inte orkar fortsätta. Detta hindrar inte att man kan ge bra stöd till både barn 
och föräldrar. Skolan arbetar med det friska, det som ger glädje och förståelse. Skolan ger 
avlastning, nya vyer och kan bidra till en gynnsam utveckling för barnen. Detta kan de ha 
nytta av både om de blir kvar i Sverige eller måste återvända till sitt ursprungsland eller om de 
fortsätter vidare till ytterligare ett nytt land (Beijer 1999). Anna berättade att hon har ett bra 
samarbete med skolsköterskan men också med flyktingsekreteraren. Där kan hon få 
handledning om så skulle behövas.  
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Enligt Rodell Olgaς (1995) kan en del elever kan få så kallade efterreaktioner på traumatiska 
upplevelser. Detta kan skapa konflikter i klassen, läraren måste bidra till att skapa förståelse 
för kamratens reaktioner och för de andra barnen försöka sätta in dem i ett begripligt 
sammanhang. När eleverna förstå sådant medverkar detta till att eleverna får en större social 
förmåga och får en större empatisk förmåga. Det en lärare kan göra i sin ”rehabiliterande roll” 
är att stå för trygghet, struktur och konfliktlösning under barnens första tid i klassen. Att 
urskilja och identifiera var i krisbearbetningsprocessen barnet befinner sig och vilket stöd det 
barnet behöver är en del av lärarens rehabiliterande roll. Anna berättade att eleverna alltid får 
göra en hälsoundersökning på flyktingmottagningen men det är inte alltid allting kommer 
fram vid en sådan undersökning. Att eleverna lider av traumatiska upplevelser kan ta ett tag 
att upptäcka. Om det skulle bli alltför jobbigt för en elev i klassen som har post-traumatiska 
upplevelser kan man skicka dem till FMC (flyktingmedicinskt centrum). Där kan eleverna få 
hjälp av experter och lärare kan även vända sig dit i specifika fall och få handledning. Beijer 
skriver att om det finns elever med svåra problem, bör läraren kunna få stöd av personal med 
rätt kunskap om hur man kan bidra till att lindra barnens kriser. Tyvärr är det inte lätt att få 
påbörja mer omfattande behandlingar innan man vet om eleven får stanna i Sverige eller inte.  
 
Relationen till läraren som sannolikt är den första viktiga vuxna i det nya landet måste 
etableras för att skolarbetet ska fungera. Något som är avgörande i den sociala 
uppbyggnadsprocessen är att skolarbetet fungerar och att eleven kan utveckla nya relationer 
så att ett nätverk skapas runt honom eller henne (Boman, Rodell Olgaς 1999). Det är 
betydelsefullt att barnet får uppleva att det lyckas klara av sina uppgifter och också få känna 
framgång då det gäller kamratrelationerna.  
 
Något som man som lärare i en förberedelseklass kanske inte tänker på och som Anna 
påpekade var att läraren representerar den svenska majoritetskulturen och det svenska 
samhället. För en del elever kan skolan vara det enda stället som man kommer i kontakt med 
sådana människor. Lärarens syfte och strävan i klassen är att toleransen för mångfald främjas 
och utvecklas vidare samt att skapa samhörighet. 
 
Anna berättar att det ofta kan vara konflikter mellan olika etniska grupper i klassen. Detta är 
också något som ofta tas upp i föräldrasamtalen. Några föräldrar vill inte att deras barn ska 
umgås med en kristen för att de själva är muslimer och det är i krig med kristna människor i 
sitt hemland. Boman och Rodell Olgaς säger också att det händer att läraren måste överbrygga 
konflikter mellan barnen som är grundade på etniska eller religiösa motsättningar. Om ett helt 
land är oense och krigar på grund av t ex religion är det egentligen inte konstigt att eleverna 
tar med sig detta till klassrummet. Man kan då förstå att det uppstår konflikter om två elever 
från olika religioner från samma land hamnar i samma klass. 
 
Att eleven får kontakt med någon annan elev och att de får förtroende för läraren samt 
kommer igång med skolarbetet är ett tecken på en positiv process. Då det gäller skolarbetet i 
sin helhet är det viktigt att läraren genom att sätta gränser, ge struktur, uppmuntran och stöd 
och ser till att en utveckling i positiv riktning sker.   
Utskolning 

Övergången från förberedelseklass till ”svensk” klass måste ske utifrån barnens 
förutsättningar och tidpunkten varierar från barn till barn. Det finns elever som har gått i 
nästan två år i förberedelseklass och sådana som bara gått ett halvår innan de kommer ut i 
”svensk” klass. Rodell anser att innan övergången sker är det viktigt att prata med föräldrarna 
och blivande klassföreståndare/mentor för att kunna lägga upp en successiv integrering. På 
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den skola som jag besökte brukar eleverna få ”slussas in” långsamt i den nya klassen genom 
att ha praktiska ämnen ihop med den klassen såsom slöjd eller idrott. Men eleven går 
fortfarande kvar i förberedelseklassen och läser matematik och svenska. Det är spännande och 
många vill gå över med en gång till sin nya klass, men förberedelseläraren måste försöka hålla 
kvar dem under några lektioner i veckan under utskolningsperioden. Detta för att det ofta 
annars kommer ett bakslag när eleverna börjar tycker att det är för svårt att gå i en ”svensk” 
klass. En del elever vill dock inte slita sig från den lilla gruppen i förberedelseklassen men 
dessa elever måste man försöka dra i rätt riktning. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en 
elev blir kvar i förberedelseklassen för att den inte kan språket eller för att eleven kanske 
behöver specialundervisning. Det gäller som lärare att vara extra uppmärksam i just 
förberedelseklasser för det är inte lika lätt att upptäcka elever som behöver särskilt stöd.   
 
Barnen betyder mycket för varandra i en förberedelseklass. Kanske är kamraterna i klassen de 
första nya vännerna efter ankomsten till Sverige. Att kunna avsluta tiden i fö rberedelseklassen 
på ett tydligt sätt är viktigt både för de barn som lämnar och för dem som är kvar (Boman, 
Rodell Olgaς 1999). En av dagarna som jag besökte klassen var sista dagen för en elev, Ema. 
När hon kom på morgonen hade hon med sig en blomma till Anna och de andra 
klasskamraterna undrade varför. Anna berättade då att det var Emas sista dag för hon skulle 
åka till Brasilien över jul och sedan börja i en ny skola i Sverige efter jul. Jag tyckte att de 
andra eleverna tog det så bra. Det var ingen som tyckte att det var jobbigt att säga hej då. Jag 
pratade med Anna om detta och hon berättade att eleverna är så inställda på att de bara ska gå 
i klassen under en så kort tid. Det är under en begränsad tid som de går i förberedelseklassen 
och de tycker då inte att det är tråkigt när någon annan slutar. Det tycker snarare tvärtom att 
det är kul för den eleven som är så pass duktig att hon eller han nu kan börja i en ”vanlig 
klass”. 
  
 
 
METODER FÖR ATT LÄRA ELEVERNA SVENSKA 
Vilka officiella mål finns i invandrarundervisningen? 

 
I förberedelseklassen som jag besökte arbetar man efter Lpo 94 men eftersom det inte är så 
mycket som riktar sig specifikt till förberedelseklasser så arbetar skolan efter en egen 
arbetsplan. Det är viktigt att poängtera en gång till att efter att ha gått i en förberedelseklass 
kan man inte lika mycket som en svensk elev i samma ålder. Man övar på svenska och att läsa 
och skriva, eleverna lär sig om den svenska kulturen och hur man beter sig i Sverige. Det 
eleverna lär sig påbörjas alltså i förberedelseklassen men ska fortsätta i den vanliga ”svenska” 
skolan. Jag har nedan försökt att ta fram några definitiva mål som passar in på 
förberedelseklasser och som de också har som grundläggande mål på skolan som jag besökte. 
 

 
Asylsökande barn s kall under första läsåret få undervisning i och på sitt 
hemspråk samt i svenska som andra språk, matematik och 
orienteringsämnen under minst 15 schemalagda veckotimmar. 
   (Grundskoleförordningen 2 §) 
 
Eleverna behöver bibehålla och utveckla modersmålet om utgången av 
asylärendet skulle bli negativt och eleverna återvända till hemlandet. Ett av 
syftena med modersmålsundervisningen är att detta språk skall kunna 
fingera som medel för ”att få en stark självkänsla och en klar uppfattning 
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om sig själva och sin livssituation”. (Grundskolans kursplan för 
modersmålsämnet)  
 

Syftet med undervisning 
 
Eleverna har rätt att få en undervisning som är meningsfull för dem oberoende av om de 
kommer att fortsätta sin skolgång i Sverige, i hemlandet eller annat land. Eleverna kommer 
till undervisningen med sina kunskaper och erfarenheter som kan vara mycket skiftande. 
Deras aktuella livssituation präglas av ovisshet och många elever har också upplevelser av 
krig eller andra svåra erfarenheter som de inte har hunnit bearbeta. Innehållet och 
uppläggningen av skolverksamheten måste utformas utifrån dessa förutsättningar. 
 
Undervisning i förberedelseklass bör därför: 
 
• utgå från Lpo 94 och ge eleven möjlighet att vidareutvecklas sina kunskaper och 

färdigheter 
• ge eleven stöd för det språk på vilket eleven hittills har förvärvat sina kunskaper. 

(modersmålet) 
• ge eleven möjlighet till studier i det svenska språket så att eleven kan tillgodogöra sig 

kunskaper under den tid - tillfällig eller permanent – som eleven kommer att vistas i 
Sverige. 

• ge eleven en introduktion till det svenska samhället.  
(Beijer 1999) 

 
Rodell Olgaς  (1995) säger att många av eleverna kommer från tidigare välfungerade skolor i 
hemlandet. Andra har aldrig haft möjligheten att få gå i skola. Det är under barn- och 
ungdomsperioden de skall skaffa sig kunskap för att som vuxna kunna bli ansvarstagande och 
kompetenta medborgare. Det anses därför viktigt att de så snart som möjligt får undervisning. 
Beijer anser att undervisningen måste vara väl genomtänkt individualiserad och 
ändamålsenlig för elevernas fortsatta liv. Detta gäller i lika hög grad när eleverna får 
undervisning i särskilda grupper som när de är integrerade i annan undervisning. 
Hur arbetar klasserna för att uppnå målen? 

Beijer säger att den första undervisningen i svenska bör utgå från sådant som känns viktigt för 
eleven att kunna och som naturligt tillgodoser elevens uttrycksbehov just nu. Som lärare 
måste man hitta ett sådant sätt att närma sig de tal situationer som eleven behöver. Det gäller 
att vara lyhörd för elevens behov. Vad behöver eleven kunna för att klara sig alldeles i början? 
Gruppen består som sagt i regel av elever i olika åldrar och med olika upplevelser bakom sig. 
Därför kommer även behoven att vara olika. Det måste finna ett stort utrymme för elevernas 
spontana omedelbara behov av språk för att kunna förstå och också förmedla vad man känner 
och upplever. 
 
Det är viktigt att inte föra in för många nya ord och uttryck vid ett och samma lektionstillfälle. 
En av svårigheterna med att undervisa i ett andraspråk som samtidigt är ens modersmål är just 
faran att man driver på för mycket och inte märker att eleverna drunknar i flödet av nya ord 
(Beijer 1999). 
 
De första orden och fraserna 
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Beijer (1999) anser att syftet med den allra första undervisningen är att eleverna får det förråd 
av ord och fraser som de behöver för att kunna uttrycka behov och klara enkla 
vardagssituationer. 
 
Några exempel på sådana situationer är att kunna 
 
• förstå enkla uppmaningar 
• tacka, fråga, be om 
• berätta om sig själv och sin familj 
• tala om att man förstår respektive inte förstår 
• ord och fraser som hör ihop med skolan, skolmåltider etc. 
• förstå ord och fraser som hör ihop med att ta sig till skolan. åka buss, tåg, cykel osv. 
 
Det är lämpligt att låta de första inledande orden och fraserna ligga till grund också för de 
teman man arbetar med i den fortsatta undervisningen. Återigen skall det vara elevernas 
behov att kommunicera som ska styra vilka teman som tas upp. Exempel på sådana som 
nästan alltid upplevs som viktiga är sådant som ligger nära eleverna själva och där man hela 
tiden arbetar med perspektivet här i Sverige och där och då i hemlandet (Beijer 1999). 
 
På den skolan där jag gjorde mitt fältarbete arbetade dem med dessa teman under hösten 2001 
 
• Jag själv- min familj och min skola 
• Bostad - rum, hus 
• Året - veckodagar och månader 
• Känslor - idag är jag… 
• Hösten 
• Mat- grönsaker och frukt 
• Natur- träd och djur 
• Kroppen 
• Kläder 
• Vinter –Lucia, jul, nyår. 
 
Innan man börjar arbeta med olika teman bör man fundera på hur angeläget det här 
arbetsområdet är för just dessa elever. Är det lämpligt att upp det nu eller bör det kanske 
vänta? Vad har eleverna för kunskaper på området? Hur kommer modersmålet in?  
 
I de konfliktsituationer som uppstår i klassen och hanteringen av dessa utvecklar eleverna sig 
genom att språkliga och begreppsliga uttryck tränas och då i verkliga situationer. Förhandling 
och kompromiss blir metoder att både hantera konflikter med och en modell för den 
”skolkod” som barnen måste tillägna sig (Boman, Rodell Olgaς 1999). Anna poängterar att 
det är viktigt att visa hur vi svenskar gör och att om eleverna gör något som inte är ”typiskt 
svenskt” påpekar man detta på ett sätt så att eleverna förstår. 

Modersmålet 

Om en elevs vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och använder det 
språket i sitt dagliga umgänge med eleven, ska modersmålsundervisning anordnas. 
Förutsättningarna är att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och önskar få 
modersmålsundervisning. Allt deltagande i modersmålsundervisning är frivilligt. 
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att barnen 
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på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga 
identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling 
främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från 
samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i 
svenska språket och om det svenska samhället (Skolverkets hemsida). 

Modersmål är en bro mellan två kulturer som möjliggör för eleven att förstå. 
Modersmålsstödet innebär inte att lära barnet ett nytt språk utan att vidareutveckla det språk 
som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Detta påpekar också Anna, hon tycker att 
det är mycket viktigt att uppmuntra barnen att även tala sitt modersmål. Det är en del av 
språkinlärningen för det svenska språket. 
 

Barn behöver en tillhörighet, ett barn behöver få känna att den är en länk i 
en lång kedja….Om man inte vet varifrån man kommer, vad som är ens 
verkliga ursprung, vad som är ens rötter –då blir framtiden inte bara oviss 
utan också i en djupare mening meningslös. Om man inte fått något med sig 
känner man sig inte heller ha något att lämna över till ko mmande 
generationer. 

               (Lars H Gustafson 1987) 
 
När modersmålsläraren är med i klassrummet fungerar den oftast som en kulturtolk. Han eller 
hon försöker att hjälpa eleven att förstå den svenska kulturen och det svenska samhället. Anna 
tycker att modersmålsläraren också är till stor hjälp för läraren i dess arbete att försöka ”hitta” 
eleven så att man vet på vilken nivå eleverna befinner sig på. Modersmålsläraren kan ju se 
vad eleven kan på sitt hemspråk och då konstatera om det är problemet med det svenska 
språket som gör att eleven inte kan eller om det är för att eleven tycker att det är svårt. Det 
fanns en elev i klassen som var väldigt liten för sin ålder och som pratade mycket tyst. När 
han skulle placeras i förberedelseklassen trodde man att han inte var skolmogen men när 
modersmålsläraren fick prata med eleven och se vad han kunde, upptäcktes att han var oerhört 
intelligent. Han är bara inte van vid andra människor och har svårt att fungera socialt. I 
hemlandet bodde han med sin familj på en bondgård ute på landsbygden och fadern vågade 
inte släppa ut honom och leka. Pojken tillbringade all tid på gården och den enda han kunde 
leka med var hans storasyster. Nu arbetar både modersmålsläraren och Anna med att försöka 
få honom att fungera i grupp. De försöker att hitta ”stillsamma” lekar som han kan delta i till 
en början. När jag var där studerade jag pojken när han spelade memory och han levde 
verkligen upp när han vågade vara med och leka. I klassrummet och på rasterna är han alltid 
tyst och ensam och även om flera klasskamrater frågar om han vill vara med avstår han. Det 
blir för mycket stoj runt honom. Men när han spelade memory med två andra pojkar kunde 
han vara med och det var första gången jag såg honom skratta under de dagarna som jag 
besökte klassen. 
 
Det kan ibland vara svårt att veta om eleverna inte förstår språket eller om det är t ex 
matematiken de inte förstår. Läraren får då skriva med siffror 10= tio för att säga hur man ska 
tänka. Om man ska börja gå igenom något nytt tankesätt till exempel minus brukar läraren ta 
hjälp av modersmålsläraren. Om det inte går får man använda sig av så mycket praktiskt 
material som möjligt, exempelvis klossar, pengar, kulor etc. Ibland räknar eleverna på deras 
eget språk men det gör ingenting för huvudsaken är ju att de förstår. Ibland kan det nästan 
vara så att man säger svaret till eleverna men så att eleverna förstår vad de ska göra.  
 
Modersmålsläraren fungerar också som en länk mellan skolan och hemmet. För att föräldrarna 
ska veta vad som händer i skolan skriver modersmålsläraren i en så kallad kontaktbok ned vad 



   21

eleverna har gjort och vilka läxor de har. Modersmålsläraren kan agera kulturtolk även för 
föräldrarna och berätta varför man gör på ett speciellt sätt i skolan. 
 
Modersmålet användes så ofta som möjligt i undervisningen. Jag beskriver nedan hur de tar 
tillvara på modersmålet inom musikundervisningen. Lärarna försöker uppmuntra eleverna att 
hålla fast vid sitt modersmål men under skoltid ska eleverna helst prata svenska. När Anna 
kan ett av elevernas hemspråk såsom engelska påpekar hon att hon kan och förstår engelska 
för eleven men att hon vill att de ska försöka prata svenska med varandra.  
 
Den modersmålsundervisning som jag har tagit upp i mitt arbete är alltså det som sker under 
obligatorisk skoltid när modersmålslärarna kommer till klassrummet för att hjälpa eleverna. 
Det finns också modersmålsundervisning efter skoltid som alla elever med ett annat 
modersmål än svenska har rätt till. Denna undervisning sker i mindre grupper några timmar i 
veckan. I den undervisningen tränar eleverna bland annat sitt modersmåls grammatik, 
språkligmedvetenhet men de talar också om sitt lands kultur.  
Bilder 

I klassen arbetade de med något som Anna kallar ”måla och minnas”. Eleverna får ett häfte 
med olika bilder som är relaterade till vardagen t ex en bok, en stol, en tallrik och en bänk. 
Eleverna får måla bilden och sedan skriva vad den föreställer. Det finns som sagt inte mycket 
färdigt material utan man får vara mycket fantasirik och sätta ihop ege t material med bilder 
som eleverna ska lära sig.  
 
Läraren kan också ta upp en gaffel och fråga eleverna vad är det här?  Eleverna får då svara 
vad dem tror att det är. Anna arbetar mycket med att visa upp vardagsting för eleverna för att 
dem ska kunna namnet på dessa. Hon arbetar ofta enligt de teman som klassen arbetar med för 
tillfället. Det är alltid lättare för eleverna att koppla saker till verkligheten än att lära dem ord 
som är abstrakta. 
 
Det finns mer och mer information i bildform för invandrare och det måste vara ett bra sätt att 
förmedla svåra budskap på. Bilder med text och helst också talad text är ett utmärkt 
komplement till annat informationssätt för invandrare. Men en sådan indirekt information kan 
aldrig ersätta den direkta muntliga informationen, bara komplettera den (Heyman, 1990). 
 
Att se på bilder kräver tolkning och en meningsproducerande verksamhet som all annan 
mental aktivitet. Bilden är aldrig identisk med verkligheten utan den måste tydas eller 
avkodas så att betydelsen framträder. Bilden utestänger inte språklig utveckling. Den kan 
tvärtom vara en viktig hjälpfunktion i språkutvecklingen. Orden måste ju ha en mening och 
med hjälp av bilder kan man visa detta (Imsen 1992). Att man därför använder sig mycket av 
bilder när man förklarar något i en förberedelseklass är alltså för att förtydliga. Om läraren 
säger att de ska ta upp böckerna visar denne också en bild på en bok för att förtydliga vad hon 
menar. När eleverna lär sig en bokstav till exempel ”A” visar Anna bilder på en apa när de ska 
lära sig det nya ordet. Hon frågar då vad är det för djur? Vad börjar apa på för bokstav? Sedan 
skriver hon ordet på tavlan och frågar vad hon har skrivit, detta för att stimulera så många 
sinnen som möjligt. Anna använder sig av mycket stencilerat material bland annat från 
särskolan där de arbetar mycket med bilder för att underlätta inlärningen av ord.  
 
På en lektion skulle elevassistenten försöka sig på att ”Hänga gubbe”. Då använde hon sig än 
en gång av bilderna som symboliserar en bokstav. När hon valde ett ord tog hon till exempel 
lejon som symboliserar bokstaven L. Detta för att det skulle vara lättare för eleverna att 
komma på ordet. Eleverna fick sedan en i taget välja en bokstav som de trodde skulle var 
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med. En del av eleverna sa hela ordet t ex apa när de menade bokstaven A. Det är viktigt att 
uppmärksamma detta. Det kan bli så att eleverna tror att hela ordet apa betyder bokstaven A, 
när det i själva verket är så att apa symboliserar A. 
 
För att eleverna också ska få lära sig lite grammatik använder Anna sig av spelet memory. 
Hon har bilder som föreställer verb t ex att någon hoppar, springer eller gråter. Det finns 
också kort som man kan sätta en, ett eller fler framför osv. Eleverna tycker att det är roligt att 
spela memory. De tänker inte på att de kanske lär sig något utan för eleverna är det mest en 
lek. För att öva på grammatiken men också lära sig nya ord måste en elev som har tagit ett 
kort som föreställer en traktor säga en traktor. Här var det många som hade svårt att skilja på 
en och ett vilket kanske inte är så svårt att förstå. Det finns ju inga enkla regler att förklara 
varför det heter en och inte ett sol. När de spelar med korten som föreställer ett verb får dem 
också öva på pronomen. Om det t ex är en pojke som springer på kortet ska de säga han 
springer. Detta var något som jag upptäckte att en del hade problem med. Det var nästan 
ingen som tyckte att det var svårt att veta vilket verb det var men att skilja på ordet hon och 
han var mycket svårt för somliga elever. 
 
I slutet av en termin brukar Anna göra ett test på de bokstäver som har gåtts igenom. Då 
använder hon sig återigen av bilderna som är kopplade till en bokstav. Om hon visar en bild 
på en gris vill hon att de ska skriva bokstaven G både med stor och med liten bokstav.  Här 
märker hon vilka elever som håller på att knäcka läskoden och som kanske bör flyttas över i 
den andra förberedelseklassen eller till och med flyttas över i ”svensk klass”. 
 
Jag fick tillfälle att studera en elev som skulle välja en bok att titta i. Den här eleven var vid 
tillfället lite arg och ville inte göra som de andra i klassen och fick därför gå ut och sätta sig 
utanför klassrummet. Jag skulle vara med utanför för att hålla koll på henne. Först tog hon en 
relativt tjock bok med en framsida som föreställde två hästar och en flicka. När hon sedan 
började bläddra i den märkte hon snart att den bara bestod av text. Hon försökte då läsa eller 
låtsades läsa tyst men tröttnade efter bara någon minut. Hon valde sedan en ny bok. Nu tittade 
hon lite i boken först, så att hon såg att det var mycket bilder i den innan hon satte sig bredvid 
mig. Sedan tittade vi på bilderna och pratade om dem. Det fanns lite text nedanför bilderna 
men dem ville hon inte läsa. Hon diskuterade däremot bilderna länge och noggrant. Vi pratade 
om vad vi såg på bilderna. Vilka djur fanns det?, Vad gjorde människorna?, Varför gjorde 
människorna på ett sätt? Etc. Jag tror att hon uppskattade boken och att jag satt där med henne 
och ställde frågor så att hon på så sätt fick ut något av handlingen i boken. Jag vet inte hur 
mycket Anna arbetar med bilderböcker och högläsning men jag tror att det är ytterligare ett 
sätt att lära barnen nya ord på ett relativt enkelt sätt. 
Kroppsspråk 

Anna arbetar också mycket med kroppen. Det gör hon fö r att förtydliga orden så att eleverna 
lättare ska förstå. Det är därför viktigt att som lärare vara tydlig, nästan överdriven i sitt 
kroppsspråk när man arbetar med dessa barn. När Anna vill att eleverna ska ta upp matematik 
boken visar hon själv detta genom att göra samma sak samtidigt som hon säger: ta upp 
matematik boken. För att eleverna ska ha rätt motorik när de skriver, klistrar och klipper övar 
Anna genom att fråga: hur håller vi pennan? Hur klistrar vi etc. och sedan visar hon tydligt 
samtidigt som hon frågar eleverna. 
 
Det jag menar med kroppsspråk i detta avsnitt är de kroppsrörelser som människan använder 
för att förmedla och förtydliga information. Jag talar alltså inte om det kroppsspråk som vi gör 
omedvetet som att t ex höja på ögonbrynet, ansiktsuttryck och kroppshållningen utan jag talar 
om det vi kan göra med kroppen för att förtydliga vad vi menar. 
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Anna hade kommit tillbaka efter en veckas halssjukdom där hon hade varit tvungen att vara 
tyst, när jag åter besökte klassen. Hon använde sig av kroppsspråket när hon skulle berätta för 
eleverna varför hon hade varit hemma. Hon sade att hon hade haft ont i halsen och pekade på 
halsen. Hon berättade också att hon hade varit tvungen att vara tyst och då satte hon fingret 
för munnen. Läkaren hade sagt åt henne att inte prata, hon skakade på huvudet och visade ett 
tecken för prata. Det var vid detta tillfälle extra tydligt hur mycket Anna använder sig av 
kroppsspråket i klassrummet. Det kanske var ännu lättare för henne att till det just nu, efter en 
veckas tystnad hemma hade hon troligtvis använt sig av kroppsspråket mycket. 
 
Ett annat tillfälle när man använder kroppen är på matematiklektionerna. När eleverna inte 
förstår får man använda sig av att visa på fingrarna att dem ska räkna plus eller minus och 
visa hur. Om det till exempel står 7 – 4 får man visa sju fingrar och sedan visa att man tar bort 
fyra. Hur mycket blir det kvar? Detta går också att visa med klossar eller pengar, men det är 
vanligt att man ser eleverna räkna på fingrarna. 
 
Repetition, repetition och åter repetition är en del av språkinlärningen. Anna kan få visa flera 
gånger att hon vill att eleverna ska ta upp en speciell bok innan alla förstår men det är viktigt 
att vänta ut eleverna så att de får chansen att förstå själva. För att eleverna skulle lära sig nya 
ord som har med skolgården att göra gick de tillsammans med Anna på en rundtur på 
skolgården där hon pekade och beskrev olika saker på skolgården. Hon började med att peka 
på  t ex ett träd och sade träd eleverna fick sedan säga efter. Sedan frågade hon någon på måfå 
vad det var för någonting och när hon tyckte att de flesta hade förstått gick hon vidare till 
nästa sak. Hon var hela tiden mycket tydlig i sitt kroppsspråk när hon pekade eller visade de 
olika sakerna så att eleverna inte skulle missförstå vad hon menade.  
 
Tyvärr hade jag inte tillfälle att vara med på någon dramalektion men eleverna har drama en 
gång i veckan. Där arbetar även fritidspedagogen mycket med kroppen. Eleverna kan få öva 
på att visa olika känslor med hjälp av olika ansiktsuttryck och kroppshållning. Dem kan träna 
att gå på olika sätt smyga, trippa, rusa etc. Hela tiden lär sig eleverna också nya ord. 
 
När jag satt och observerade i klassrummet såg jag att det var många gånger som en elev inte 
förstod vad läraren menade, men så fort läraren förtydligade med hjälp av t ex kroppsspråk, 
bilder eller repetition av ord så hade eleven lättare att förstå. 
Sång och lek 

På den skolan som jag besökte började man alltid dagen med en sång. Att lära in ord, fraser 
och intonation i det nya språket går lättare med sång. Sånger är också en viktig del av det nya 
landets kultur. Beijer säger att lära sig Lucia- och Julsånger och de sånger som hör ihop med 
skolavslutning gör det möjligt för förberedelseklass eleverna att vara delaktiga i det som 
händer i skolan. En av dagarna som jag var där övade de just på jul- och Lucia-sånger för att 
skolan skulle ha ett Luciatåg veckan därpå. Då ville lärarna i förberedelseklasserna att 
eleverna i alla fall skulle känna igen melodierna. När läraren gick igenom Lucia-sången 
märktes det tydligt att eleverna inte hade sjungit den förut, men alla försökte att sjunga så gott 
de kunde. När refrängen kom kunde de flesta hänga med och man såg på dem att de tyckte att 
det var roligt. 
 
När eleverna har musik använder de sig också av bilder för att förstärka orden i sången och så 
att eleverna lättare förstår innehållet i sången. Till sången ”Mors Lilla Olle” hade läraren till 
exempel målat Olle som plockar bär och björnen som kommer fram till Olle etc. Eleverna kan 
förstå vad orden i sångtexten betyder och kan koppla det till sitt eget språk. Musikläraren 
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försöker även att låta eleverna sjunga sånger på sitt hemspråk som de andra eleverna sedan 
också får lära sig. Om eleverna känner igen melodin på en ny sång som de sjunger kan det 
vara för att sången finns på deras hemspråk. Då är det extra roligt att låta eleven sjunga 
sången på det sitt hemspråk. Om tillfälle finns brukar läraren med hjälp av hemspråksläraren 
också översätta sången för att jämföra texten med den svenska. Rodell Olgaς säger att ta in 
musik från elevernas eget hemland i undervisningen bör vara ett naturligt inslag. Att få känna 
igen, minnas och upptäcka att man även långt från hemlandet kan lyssna på känd musik, kan 
ge eleven en liten stunds andrum under en skoldag full av nya krav.  
 
Sång gynnar gemenskapen i klassen och gör stämningen mera avslappnad och glad. Sångerna 
bidrar också till språkutvecklingen eftersom man mest använder de visor och ramsor som 
förekommer i förskolan. Dessa har en enkel text och melodi och rim som oftast upprepas flera 
gånger och som kanske förstärks av rörelser som förbättrar kroppsuppfattningen (Rodell 
Olgaς 1995). När jag var med på en samling fick eleverna välja sånger som de ville sjunga. 
Det märktes tydligt i val av melodier att eleverna tyckte om sånger som innehöll rim, ramsor 
och upprepningar. Det är då lättare för eleverna att komma ihåg texten. 
 
Genom sång och rörelse tränar man att få in rytmen i språket men även att artikulera. På så 
sätt bygger eleverna också upp ett ordförråd som de till en början kanske inte förstår men som 
sedan finns på lager. Rodell Olgaς anser att sångerna anger en referensram i klassrummet. 
Eleverna kanske sjunger en sång på rasten och leker lite med orden i en ramsa. På så sätt övar 
de också språket fast eleverna är omedvetna om det.  
 
Att eleverna får tillgång till att leka och spela spel är viktigt. För de barn som inte vuxit upp i 
västerländska samhällen är det viktigt att bekanta sig med lekmaterial och lekvanor som är 
vanliga här. Många av de nyanlända barnen har ett behov av att leka och inhämta 
utvecklingsperioder, som de på grund av flykt eller andra svåra omständigheter inte har hunnit 
med. Genom leken ges det en sådan möjlighet (Boman, Rodell Olgaς 1999). Att eleverna får 
ha idrott anser Anna är en nödvändighet. De behöver precis som alla andra barn i den åldern, 
öva på sin motorik men genom idrott och lek lär man sig också vilka regler som gäller här i 
Sverige. Det är något som även Beijer påpekar, hon säger att genom lek och idrott lär sig 
eleverna socialt accepterade mönster såsom att kunna följa regler, turtagning och hjälpsamhet. 
Eleverna kan lära ut lekar från sina hemländer och tillsammans upptäcka likheter i dessa 
lekar.  
 
Något som Anna fick erfara i början av sin tid som idrottslärare är att man måste vara alert 
hela tiden och följa vad eleverna gör. På en idrottslektion klättrade en kille upp högst upp i 
ribbstolarna och Anna sa till honom flera gånger att han var tvungen att klättra ner för att det 
var så högt och han kunde ramla. Pojken förstod inte vad Anna menade och fortsatte att 
klättra och efter ett tag trillade han ner och slog sig ordentligt. Efter det förstod Anna hur 
tydlig man måste vara med sina instruktioner inom idrotten och att man måste fö lja eleverna 
noga när de springer omkring i salen så att de inte får för sig något dumt. Rodell Olgaς anser 
att lek och arbete fyller en viktig rehabiliterande funktion inom skolan. Barnen har ett stort 
behov av tid och utrymme för lek inom en viss struktur. Enligt Lööf kan leken också vara 
helande och barnet kan genom sin lek bearbeta de konflikter och händelser som de varit med 
om. Leken är det naturliga och självklara sättet för barn att forma olika upplevelser och 
erfarenheter.  
 
En av dagarna var jag med ute på rasten för att se vad eleverna gjorde. En sak som slog mig 
var att i stort sett alla var med och lekte samma sak. De lekte också lekar som inte krävde så 
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mycket kommunikation. Först lekte alla herren på täppan och när man tröttnade på det 
övergick man till polis och tjuv. Det var också en mycket hög ljudnivå när de lekte. Trots att 
de inte talade så mycket med varandra skreks det desto mer. Eftersom eleverna är så tysta 
under lektionstid måste dem nog skrika av sig på rasten. När jag varit ute på raster på andra 
mångkulturella skolor har det nästan alltid varit så att personer från samma land och med 
samma språk har hållit ihop och lekt för sig själva. Men som sagt alla som ville vara med fick 
vara med, det är nog inte en vanlig syn på svenska skolgårdar.  
 
 
AVSLUTNING 
 
Som samhället ser ut idag är förberedelseklasser något som verkligen behövs. Invandrarelever 
får en chans till att kunna anpassa sig till det svenska samhället, då undervisningen i en 
förberedelseklass fungerar så att inlärningen av det svenska språket förstärks. Man lär också 
eleverna om den svenska kulturen vilket inte skulle göras på samma sätt i en klass där det 
mest går svenska elever, dessa vet ju redan hur vi svenskar gör och varför. Tyvärr har inte alla 
kommuner möjlighet att anordna förberedelseklasser därför att skolor och vissa kommuner får 
allt sämre ekonomi. Jag vill inte stöta på en elev likt den romska flickan jag nämnde tidigare, 
som gick i en vanlig svensk klass utan att förstå språket. Jag hoppas och tror att om detta 
skulle ske har jag genom detta arbete tillräckligt med erfarenhet för att dels upptäcka en sådan 
elev men också kunskap om hur man kan hjälpa eleven. 
 
Att förstå varandra både språkligt och kulturellt är en av de viktigaste delarna i relationer 
mellan människor. Som lärare kommer man i kontakt med elever från många olika länder och 
kulturer. Det är viktigt för alla som arbetar inom skolans värld att försöka förstå vad dessa 
elever upplever när de ska lära sig ett nytt språk men också elevernas känsla inför den nya 
kulturen. 
 
I förberedelseklassen jobbar man mycket med praktiskt arbete knutet till elevernas vardag. 
Ämnet svenska, framför allt att kunna prata, prioriteras mer här än i en ”vanlig” klass. Man 
behöver också ha fastare rutiner i en förberedelseklass eftersom eleverna ofta är mer otrygga 
och kanske har ett jobbigt förflutet bakom sig. Modersmålet spelar en stor roll i inlärningen av 
ett nytt språk. Känner man sig inte säker på sitt modersmål kan det vara mycket svårt att 
försöka lära sig ett nytt språk. Är modersmålet vagt kan det vara svårt för eleven att associera 
ett ord från det nya språket till sitt modersmål, vilket gör det mycket svårt för eleven att ta till 
sig nya ord på det nya språket. Att kroppsspråket spelar stor roll för förståelsen kan man 
förstå. Om man åker utomlands till ett land med ett språk som man inte förstår kommunicerar 
man ofta med hjälp av kroppen. Det är också förståeligt att bilder, sång och lek används flitigt 
för att lära eleverna svenska. Där kan eleverna genom det praktiska arbetet lära sig nya ord 
och uttryck. Och som Ladberg tog upp tidigare så är det bättre ju fler sinnen som kan 
stimuleras vid inlärning.  
 
Jag hoppas att mitt arbete ska leda till att andra ska förstå vikten av att invandrarelever får 
möjlighet att gå i en förberedelseklass innan de kommer ut i den ”vanliga” skolan Vi måste 
möta dessa elever på deras nivå. Det är viktigt att som klasslärare ta reda på mer om 
invandrarelevernas språksituation än deras förkunskaper för att möta dem på rätt sätt i 
klassrummet. Det behövs en ökad förståelse och respekt för de barn från andra länder som vi 
möter i dagens skola. 
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Det har varit mycket intressant och roligt att skriva om just förberedelseklasser. Jag har fått 
svar på de frågor som jag ställde i början av mitt arbete. Om jag hade fått göra om mitt arbete 
hade jag valt att göra mer fältstudier kanske under två hela veckor för att verkligen se hur 
allting går till och få vara med på alla sorts lektioner.  
 
Om jag fick möjlighet att utveckla mitt arbete skulle jag dels vilja följa upp elever som har 
gått i förberedelseklass i de lägre åren och jämföra dessa elevers språkkunskaper i svenska 
med andra invandrarelever som bara har gått i ”svensk” klass. Det skulle också vara intressant 
att studera hur lång tid har det tagit för eleverna att få ett fungerande svenskt språk? 
 
Mitt personliga intresse för förberedelseklasser har ökat ju mer jag har läst om det och 
bearbetat mina observationer. Nu gäller det bara för mig att läsa in svenska 2 så att jag i 
framtiden kan arbeta och intressera mig för människor som precis har kommit till Sverige och 
inte kan det svenska språket. 
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Bilaga 1 
Linköpings kommun  Elevkort/Introduktionsplan 
Enheten Språk och Kultur  Grundskolan 1-9  Datum:   
 
Elevens efternamn 
 

Elevens förnamn 
 

Kön 
 

Personnummer 
 

Gatuadress 
 

Postadress 
 

Telenr 
 

Faderns efternamn   
 

Faderns förnamn 
 

Personnummer 
 

Yrke/arbete i hemlandet 
 

Moderns efternamn 
 

Moderns förnamn 
 

Personnummer 
 

Yrke/arbete i hemlandet 
 

Hemland 
 

Förläggning 
 

Ank.datum i Sverige 
 

Nationalitet 
 

Modersmål 
 

Tolkbehov  
 

Elevens kunskaper i svenska 
 

engelska 
 

annat språk 
 

latinska alfabetet 
 

läsa och skriva 
 

simning 
 

Skolgång i hemlandet 
 

elevens skolspråk 
 

matvanor 
 

Övriga syskon i familjen 
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Namn 
 

kön 
 

föd.år 
 

Namn 
 

kön 
 

föd.år 
 

Namn 
 

kön 
 

föd.år 
 

Namn 
 

kön 
 

föd.år 
 

Eleven är hälsoundersökt datum 
 

Plats 
 

Modersmålsundervisning och studiehandledning (språk) 
 

Placering/åtgärd 
  

Flyktingsekreterare 
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________      
Elie Sigas 
Bitr. enhetschef 
 
 
 
Bilaga 2 
Skolform i Sverige 
Förberedelseklass, antal år 
 

Basklass, antal år 
 

Utförda tester 
Ämne Datum Utfört av 

 
 

Ämne Datum Utfört av 
 
 

Ämne Datum Utfört av 
 
 

Ämne Datum Utfört av 
 
 

Kunskapsnivå 
Ämne Nivå Omdöme (basklass) 

Matematik   
Svenska   
Engelska   
Övriga ämnen  

SO   
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NO   
Idrott   
Slöjd   
Föräldrainformation (varje ruta fylls i vartefter) 
Allmänt om skolan enligt Lpo 94 
 
 
Skolans värdegrunder 
 
 
Inskolningssamtal Fbkl//datum 
 
 

Basklass/datum 

Utskolningssamtal/datum 
 
 

Placering skola år 

 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förälder/Vårdnadshavare 
Bilaga 3 
 
Test    Läsning 
 
Alfabetet    Vilka bokstäver känner du igen? 
 
F U a s Å p B      
 
M I d f A x Z 
 
O P g h Q r X 
  
Å N j k W t C 
 
G K ö ä E y V 
 
Ö Ä l m R u o 
 
L H z q T i c 
 
D S w e J n å   
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Namn:   Datum: 
 
Läsning – två bokstäver 
 
LO SA LE lo sa so 
 
OS EL SO os le el 
 
KO BO EN ko tå bo 
 
RO TÅ SY en ro sy 
 
Namn:   Datum: 
 
 
Läsning – tre bokstäver 
 
OLA ROS SOL NOS NER RAS 
 
MAT BOK RAM JAG HUS BÅT 
 
SKO ORM OCH HUND BORD STOL 
 
BARN SAFT NÄSA GATA INTE ELIN 
 
PENNA  MOROT   SKOLA 
 
Namn:   Datum: 
Bilaga 4 
 
 
Läsning – tre bokstäver och fler 
 
Ola ros sol nos ner ras 
 
mat bok ram jag hus båt 
 
sko orm och hund bord stol 
 
barn saft näsa gata inte Elin 
 
penna  morot   skola 
 
Namn:   Datum: 
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Läsning – enkel text 
 
Mia är liten. Ola är snäll. 

Ola och Mia är vänner. 

Mia ler mot Ola 

Ola vill leka med Mia. 

 

Läsning – svårare text 
 
Leo och farfar är ute på kvällen. 

Jag vill åka ut i rymden, säger Leo 

Jag vill bli astronaut. 

Det är ett toppen-yrke. 

Tänk att åka runt, runt, och se på  

Natur och hav och planeter. 

Det vill jag. 

 
Namn:   Datum: 
 
 
 
 
    


