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Inledning 
Sverige har sedan lång tid tillbaka varit flerspråkigt vilket menas med människor som inte har 

svenska som första språk. Exempelvis samiska, finska, romska, samt teckenspråk som av 

döva/hörselskadade används som första språk. Förutom dessa har genom tid grekiska och latin 

använts inom vetenskapen och i kulturella sammanhang.1  

 

Ute i världen är över 70 procent av befolkningen flerspråkiga. Globalt får 55 procent av 

världens barn undervisning på ett annat språk än modersmålet. 2 I svenska skollagen står det 

att barn bosatta i Sverige har rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet. Flyktingbarn 

utan permanent uppehållstillstånd har inte samma rättigheter angående undervisning i skola. 

Det är kommunens ansvar att ta emot barn under 16 år för undervisning i skolan. Däremot kan 

flyktingbarn utan permanent uppehållstillstånd endast få 20 lektionstimmar i veckan under det 

första året. Undervisning ska sedan successivt öka i antal timmar och ämnen, detta allt 

eftersom barnets utveckling går framåt. I början av 1990-talet fanns det, enligt Skolverket, 

130 hemspråk representerade i den svenska grundskolan och år 1995 saknade så många som  

1 969 flyktingbarn i ålder 7-16 år, permanent uppehållstillstånd. 3  

 

Den centrala samhällsinstitutionen för barnomsorg har i uppgift att;  

 
…ge alla en god grund för det livslånga lärandet…4  
 

Detta innebär att elever med utländsk bakgrund ska ges möjlighet till undervisningen på 

modersmålet. Besparingar under 1990-talet har resulterat i att många elever fått stora problem 

att klara utbildningar på grund av att de är flerspråkiga. Enligt läroplan gällande förskola 

(Lpfö98) ska elever med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla både 

modersmålet och svenskan.5 I Lpfö98 står det att pedagoger ska sträva efter att varje elev;  
…utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar… 

                                                 
1 Skolverkets rapport Dnr:01-01:2751 Flera språk – fler möjligheter – utveckling av modersmålsstöd och 
modersmålsundervisningen 2002 s.16 
2 Y, Ellneby  (1998) Språkresan – En väg till ett andra språk s.15 
3 Skolverket rapport Dnr, 99-1942 Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet s.10 
4 ibid.  
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…utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera 

med andra och att uttrycka tankar……utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och 

sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av 

symboler samt deras kommunikativa funktioner…6 

 

Om systemet fungerade borde samtliga barn erbjudas chans till att utveckla sitt språk och att 

växa som människa. Genom litteratur studier har vi sett att systemet är mer som en schablon 

för att se bra ut på utsidan medan i gråzonen finns hundratals barn som mister sin chans till att 

utveckla sitt första språk. 

 

Under 1990-talet har andelen barn med annat modersmål än svenska och som får stöd i 

modersmålet sjunkit dramatiskt från 40 procent till 17 procent. Detta berodde fram för allt på 

de besparingar och nedskärningar som gjordes under detta decennium.7 Skolminister Ibrahim 

Baylan säger i en intervju till Sveriges radio att elever med annat modersmål än svenska inte 

ska komma efter i undervisningen bara för att de inte behärskar det svenska språket. För att 

förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elever satsar nu regeringen 225 miljoner kronor på 

undervisning i olika ämnen på elevers hemspråk. Runt om i landet har detta förts in och goda 

resultat har, enligt Baylan, uppnåtts till följd av det. Myndigheten för skolutveckling får nu 

regeringens uppdrag att ansvara för satsningen av pengar till de skolor där dessa behov finns. 

Skolministern påpekar att detta inte är ett kortsiktigt projekt utan en kontinuerlig del av 

skolans arbete.8 I bland annat Norrköpings Tidningar skrevs en artikel om skolor som 

anammat skolminister Baylans plan. Här skrivs det om en spansktalande språklärare som 

finns till hands för de spansktalande eleverna. Genom denne får de hjälp i undervisningen på 

hemspråket.9   

 

Med flerspråkiga barn avser vi de barn och ungdomar som har ett annat modersmål än 

svenska. Förberedelseklass är den klass eller grupp dit utländska barn kommer innan de 

slussas ut i skolklasser. Det är en klass vars avsikt är att förbereda barn på den svenska 

skolstrukturen. Det är också här de ska få hjälp att börja lära sig det svenska språket. I vår text 

                                                                                                                                                         
5 Skolverket rapport Dnr, 99-1942 Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet s. 62 
6  Lärarens handbok Lärarförbundet,  (2002) Lpfö98 s.30-31 
7 Skolverket rapport Dnr, 99-1942 Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet s.62 
8 http://www.sr.se/Ekot 050215 
9 Stödundervisning på spanska – lyckad satsning på Hagebyskolan Norrköpings Tidningar 050221 
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har vi valt att växla mellan begreppen hemspråk, modersmål samt första språk. Vi vill 

förtydliga att dessa ord används synonyma på samma sätt används barn och elev. Eftersom att 

förberedelseklass är den första skolmiljö utländska barn hamnar i här i Sverige hamnar en stor 

del av fokus på språket. Detta faller sig enligt oss naturligt då det är detta som undervisas i en 

förberedelseklass. 

  

I ovanskrivna text har vi kort och ytligt presenterat de olika förordningar och rapporter som 

bland annat Skolverket har publicerat.  Genom dessa litteraturstudier har ett brinnande 

intresse ökat hos oss för att kunna bena ut dessa olika frågor. Vi hoppas att det samma har 

hänt oss läsarna. I följande avsnitt presenterar vi vårt syfte med uppsatsen samt de 

frågeställningar vi arbetat fram. Under detta avsnitt visar vi även kort på våra avgränsningar 

och det material vi använt oss av.  
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Syfte/frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa undervisningen av flerspråkiga barn i förberedelseklasser ur 

ett pedagogperspektiv. Vi avser inte att uttala oss om vad alla pedagoger anser om 

undervisning av flerspråkiga barn. Studien speglar snarare uppfattningar som finns bland 

pedagoger. Vilket innebär att vi inte har för avsikt att generalisera vad samtliga pedagoger i 

hela Sverige anser om undervisning i förberedelseklass utan endast de som är aktuella i denna 

studie. Vidare definieras syftet genom att vi inte utfört intervjuer med elever och därav inte 

utgår från deras erfarenhet och åsikt om undervisningen.  

För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

 

Hur påbörjas språkundervisningen med elever som inte tidigare varit i kontakt med det 

svenska språket? 

Hur sker inlärningen av ett nytt språk? 

Hur arbetar pedagogerna i vår studie med  skolans värdegrund i förberedelseklass?  

Hur betydelsefull är elevernas modersmål för fortsatta språkkunskaper enligt pedagogerna? 

Främjas och integreras kulturer i undervisningen och i så fall hur? 

Hur anses skolmiljön vara i förberedelseklasser? 

 

Sammanlagt utförda intervjuer är fem medan vi även utförde två observationer i klassrum 

under lektionstid.  

 

Vårt utgångsfält för uppsatsen var att undersöka huruvida skönlitteratur används i 

hemspråksundervisningen och hur olika kulturer använder sig av det skrivna språket. För att 

begränsa oss och få ett mer hanterbart område valde vi att arbeta med detta ämne i stället; 

undervisning i förberedelseklass. Vi var båda intresserad av att lära oss mer om hur 

invandrares situation ser ut när de först kommer till Sverige samt hur det Svenska systemet 

bemöter och tar hand om dessa människor. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att 

behandla alla intressanta områden. Det vi kom överens om var att vi idag anser att kunskap 

om flerspråkighet är en fördel då den svenska skolan idag är mångkulturell. De olika källor vi 

använt oss av är i huvudsak handböcker för pedagoger och annan personal i skolan som 
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arbetar med flerspråkiga barn. Vi har även använt oss av Internet-adresser, huvudsakligen 

Skolverkets hemsida där värdefulla artiklar kring ämnet hittats.  
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Utgångspunkt 
Vårt arbete har utgått från den ståndpunkten att individer påverkas av människor i sin 

omgivning. Vi har valt en sociokulturell utgångspunkt enligt Lev Vygotskij. Enligt Berk 

ansåg han att barn i tidiga åldrar genom att delta i det sociala umgänget med släkt, familj och 

jämnåriga vänner lade grunden till för sina egna sociala ramar. Barnet studerar medvetet eller 

omedvetet, vuxna och barn i sin omgivning. De för på så sätt vidare värderingar, seder och 

bruk i den sociala gruppen.10 Utifrån ett sociokulturelltperspektiv har vi utfört vår studie i 

förberedelseklasser. Under våra observationer och intervjuer fick vi ta del av exempel som 

stärker vår utgångspunkt. Barnen har enligt vår studie en färdig social och kulturell norm när 

de kommer från hemlandet till förberedelseklassen. Det kan ses i uttryck som fördomar, 

attityder, jargonger, kvinnosyn och socialt beteende.  

 

I många kulturer, speciellt de utomeuropeiska, ställs barnen utanför de samtal och 

diskussioner familjen för. Språkforskaren Margaret Obondo påvisar en typ av 

socialisationsmönster där den typ av språkliga beteenden som föräldrarna har i samtalen med 

sina barn starkt påverkar de språkbeteenden som ses i klassrummet. Det innebär att 

föräldrarna ställer frågor av faktakaraktär samt övervakar barnets tal och språkutveckling. 

Familjen anser sig vara ett komplement till skolans språkundervisning.11 Detta visar även 

Shirley Heath´s forskning angående socialisationsmönster i karaktäristiska områden i USA. 

Hon forskade under en längre tid kring språkbruk och skriftspråklig förförståelse. Heath´s 

forskning visar att hemmiljön är betydelsefull och spelar en avgörande roll för barnets vidare 

språkutveckling. Vidare påpekar hon att användandet av språket i barnets omgivning i form 

av tidskrifter, böcker och skrivna instruktioner går i arv. I Heath´s undersökning skriver hon 

bland annat om området Trackton. Där använde sig invånarna inte av skriftspråket utan av 

muntligt återberättande och skapade en tradition och ickebehov av skriftspråket.12  

 

Vi har valt att via observationer undersöka och arbeta gentemot den minoritet som barn i 

förberedelseklass utgör. Med minoritet menar vi att de är en grupp som ännu inte integrerats i 

det svenska samhället. Vi vill belysa och nå förståelse och insikt för hur man som pedagog 

                                                 
10 L.E. Berk (1993) Infants, children, and adolescents s.28-29 
11 Pedagogiska Magasinet nr.3 A, Runfors. Mångfald på minerad terräng 
12 Shirley B. Heath (1983) Ways with words. Languge, life, and work in communities and classrooms.. s.29.72 
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arbetar med dessa barn. Vi inser att barnen i det här läget blir exponerade för många nya 

intryck och en ny samhällsstruktur. Detta ser vi som mycket intressant. De många kulturella 

och sociala olikheterna blir därmed tydliga i en förberedelseklass. Vilket innebär att vi går in i 

detta arbete med Lev Vygotskijs syn på barn utveckling; barnet är en social varelse som 

utvecklas i samvaro med andra människor.  
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Material och metod 
Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod där vi intervjuat pedagoger verksamma inom 

förberedelseklasser. En kvalitativ metod innebär att något karaktäriseras. . Genom liknande 

studier kan man se karaktäristiska egenskaper i ett visst problemområde. I vårt fall; 

karaktärisera undervisning i förberedelseklass. Detta beskriver Larsson genom att hänföra till 

ordets ursprung satt i motsats till kvantitativ metod.  

 
”På latin betyder ju quantitas storlek, mängd, ”kvantitet”, medan qualitas ju betyder 

beskaffenhet, egenskap, ”kvalitet”13 

 

Genom sådana studier kan man se karaktäristiska egenskaper i ett visst problemområde. Detta 

beskriver Staffan Larsson genom att hänföra till ordets ursprung. 14 Till skillnad från 

kvalitativa metoder syftar kvantitativa metoder på att visa fördelningen av ett problem eller 

område. Det försöker även att visa på orsaker till något. För att ge exempel gällande vår studie 

skulle  det innebära att vi efter kvantitativa metoder försöker hitta en orsak till varför 

förberedelseklasser finns eller orsaken till olika undervisnings metoder i förberedelseklass.   

Datainsamlingsmetod/Procedur 
Vi har använt oss av observationer i klassrumsmiljö och enskilda intervjuer med pedagoger i 

förberedelseklass. Dessa olika metoder har kompletterat varandra och gjort att vi fått en bred 

empirisk grund. Vi har gjort fem observationer då vi deltagit i lektioner på de enheter vi 

använder i studien. Observationerna har genomförts på lika sätt i de olika klasserna. Vi har 

använt oss av observation i så kallad dagboksform. Dagboksform innebär att vi har skrivit ner 

dagen och händelseförlopp i efterhand. I våra observationer har vi utgått från kriterier som 

klassrumsmiljö och samlingsstunder. Se bilaga 2. Vår strävan har varit att på ett objektivt sätt 

observera förberedelseklasserna. Vi är medvetna om att kulturella och sociala faktorer spelar 

en stor roll i vår tolkning av de observationer vi gjort.15 Vi är ändå medvetna om att vårt 

deltagande och närvarande påverkar kommunikation och sampel mellan barn och pedagog. I 

vår text har vi valt att konsekvent göra indrag vid citat. Detta för att förtydliga och belysa våra 

valda citat. Gängse regel är att om citat är mer än tre meningar ska indrag göras. Vi anser 

                                                 
13 S, Larsson (1986) Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi. s.7 
14 ibid. 
15 Rubinstein Reich, L. Wesén, B. (1986) Observera mera! Lund. Studentlitteratur s.18  
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däremot att våra citat tappar betydelse och kraft då de inte är markerade och indragna. Därav 

har vi genom hela arbetet valt att göra på ovan förklarade vis angående citat.  

 

Vi har intervjuat fem pedagoger verksamma inom förberedelseklasser för barn i åldern sex till 

tolv år. De frågor vi valt att använda är frågor som berör undervisningen och sett från inre och 

yttre påverkande miljöfaktorer för barnet. Se bilaga 1. Vi valde att spela in intervjuerna på 

band, dels för att kunna höra på hela intervjun flera gånger, dels för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på våra frågor under intervjun. En nackdel med intervjuer, enligt Steinar 

Kvale, är dock att viss information går förlorad då det inte dokumenteras något i fråga om 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk.16  

Urval och etiska överväganden 
Vi har under arbetets gång valt bort att behandla skönlitteraturens betydelse i undervisningen 

samt myndigheters behandling och bemötande av invandrare. Detta på grund av begränsad tid 

att disponera vårt arbete på, och att det skulle ha blivit allt för omfattande. De undersökningar 

vi har utfört har varit inom en större kommun i Mellansverige där antalet förberedelseklasser 

var få. Via kommunen fick vi information om vilka skolor som har förberedelseklasser. 

Kontakt togs med av oss slumpvis utvalda enheter för att utföra vår studie som utfördes via 

intervjuer med pedagoger och observationer i klassrum under lektion. 

 

I en undersökning där intervjuer eller andra datainsamlande metoder använts är det viktigt att 

ha vissa etiska överväganden i åtanke gällande identitet av informant och så vidare. De 

allmänt rådande etiska riktlinjerna gäller inom samtliga forsknings sammanhang och 

innefattar samma punkter att observera och respektera i materialinsamlingsfasen. Vi har följt 

dessa punkter och arbetat för att efterleva dessa genom att samtliga deltagande i en 

undersökning där intervjuer eller andra datainsamlande metoder använts är forskningsetik 

viktig att ha i åtanke. Denna etiska riktlinje har vi följt genom att samtliga deltagande i 

undersökningen har fått utförlig information kring vårt syfte med studien. De har även blivit 

informerade om arbetets upplägg och mål. Vi har också varit tydliga med att deltagarna när 

som helst kan avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. Vi har givit de enheter som deltagit i 

undersökningen möjlighet att när frågor kring vårt arbete dyker upp kunna kontakta oss även 

                                                 
16 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.147 
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vid senare tillfälle. Materialet har avidentifierats och det har deltagarna fått information om. 

Materialet har kodats genom att vi döpt våra intervjupersoner för Pedagog 1, Pedagog 2 och 

så vidare istället för att använda deras riktiga namn. Detta är stora och viktiga aspekter inom 

forskningen. Att bejaka och värna forskningsetiken är att respektera deltagarna i 

undersökningen.   

Databearbetning och reliabilitet 
Vi började med att transkribera våra intervjuer genom att spela upp intervjuerna och anteckna. 

Därefter jämförde vi svaren på frågorna med varandra. På så sätt kunde vi snart finna 

återkommande teman som de olika pedagogerna tog upp. Det kunde t ex handla om att de 

underströk att kontinuitet i undervisningen var mycket viktigt för språkinlärning. Därefter 

jämförde vi pedagogernas utlåtanden med vad tidigare forskning och annan litteratur hävdat. 

Därefter inleddes arbetat med att disponera samtliga bitar under rubriker. Vi arbetade mycket 

med att väva samman våra informanters röster och litteraturens då vi anser att det ger 

konkreta och påvisbara resultat. I vår text har vi valt att konsekvent återge pedagogernas 

röster i citat. Detta för att förtydliga och underbygga våra tolkningar av materialet. 

 

Reliabilitet kallas även tillförlitlighet eller pålitlighet. Med detta avses hur ett mätinstrument 

står emot slumpinflytanden. För att kunna ge exakta mått på reliabiliteten behövs ett 

instrument där karaktärsdraget tilldelas i siffror.17 Om ett mätinstrument har hög reliabilitet 

innebär det att den har hög exakthet vid utfall av resultat. Exakthet i reliabilitet är svårt att nå, 

i praktiken händer det sällan.18 Detta gäller även under databearbetningsprocessen då det ska 

argumenteras för materialets pålitlighet i akademiska texter med kvalitativa studier. Det görs 

genom att visa på att resultat inte bygger på förutfattade meningar eller lättillgängliga 

slutsatser.19  Vid intervjuer kan reliabiliteten uppvisa brister. Detta kan bero på att samtliga 

inte blivit intervjuade av samma person och med exakt samma frågor.20  

                                                 
17 R, Patel, U, Tebelius (1987) Grundbok i forskningsmetodik s.73 
18 B, Johansson, P-O. Svedner (2004) Examensarbete i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig 
utformning s.69   
19 R, Patel, U, Tebelius (1987) s.80 
20 B, Johansson, P-O. Svedner (2004) s.69 
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Tidigare forskning och litteratur 
Litteraturen vi använt oss av är relevant för vår undersökning då den behandlar 

språkutveckling inom svenska som andraspråk samt förberedelseklasser. Det gäller både 

böcker, tidskrifter och Internet. Samtliga källor har vi med en källkritisk inställning läst och 

undersökt, vilket innebär att vi granskat dess ursprung och innehåll. 

 

Vi har under studiens gång hittat mycket litteratur aktuell för vår undersökning. Vi har försökt 

att få en bred bild av vår problemformulering och då även letat information bland tidningar 

och dokument på Internet. Vårt utfall av litteratur och dokument har gett oss vad vi behövde 

och mer därtill. Däremot var det svårt att hitta information om de som är motståndare till 

modersmålsundervisning vilket vi gärna skulle ha velat ha. Detta för att ge fler nyanser av 

vårt problemområde. Följande avsnitt ger information kring författarna bakom litteraturen och 

dess arbete. Vi har valt att inte presentera samtliga böcker vi använt. 

   

Författarpresentatition  
Gunilla Ladberg har undervisat i pedagogik och i svenska för invandare. Hon har bland annat 

skrivit böcker om psykologi, pedagogik, tvåspråkighet och flerspråkighet och dess inverkan 

på barns utveckling. Barnen och språken. Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj och 

förskola är en handbok för samtliga personer som kommer i kontakt med flerspråkiga barn.21   

 

Ylva Ellneby är förskollärare samt tal- och special pedagog. Språkresan En väg till ett andra 

språk är ett material uttaget för pedagoger att använda i undervisningen av flerspråkiga barn 

samt för barn med svårighet i språkutveckling. Den hjälper och vägleder till att utveckla och 

utvärdera barns första och andraspråkutveckling.22  

 

Christina Rodell Olgac har arbetat i Rinkeby med projekt kring tvåspråkighet. 

Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik, är en konkret handledning 

till hur man kan arbeta med elever i förberedelseklasser. 23 

 

                                                 
21 G, Ladberg (1996) Barnen och språken. Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj och förskola   
22 Y, Ellneby (1998) Språkresan En väg till ett annat språk  
23 C, Rodell Olgaç (1999) Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik  
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Minoritet, språk och rasism är skriven av Tove Skutnabb-Kangas. Minoritet, språk och 

rasism vänder sig författarna till lärare, föräldrar och andra intresserade. Boken är starkt 

färgad av den minoritet de finlandssvenska författarna anser sig tillhöra.24  

 

Språkforskaren Jim Cummins har under de senaste 25 åren arbetat och forskat på olika 

universitet runt om i världen. Han har mest varit aktiv i Nordamerika och verkar idag vid 

motsvarigheten för den svenska Pedagogiska institutionen vid University of Toronto. I vårt 

arbete har vi använt oss av artikeln Bilingual children's mother tongue: Why is it important 

for education? Cummins forskning har kretsat kring flerspråkighet och undervisning där det 

inhemska språket blir andra språk. Då Cummins texter inte varit tillgängliga för oss i tryckt 

upplaga har vi utgått från de artiklar och essäer vi hittat på Internet.25  

 
May-Lis Virtanen har arbetat inom barnomsorgen i Tensta- Rinkeby och senare i 

barnomsorgen i Stor Stockholm. I boken Invandrarbarnen och fosterlandet delar Virtanen 

med sig av sina erfarenheter ur sitt arbete. Den röda tråd hon har i boken är att minoriteter inte 

är bra. Det gäller både svenska barn och invandrarbarnen.26  

 
Vi har i ovan text presenterat de centrala författarna bakom den litteratur vi använt. Syftet 

med detta avsnitt är att ge våra läsare en inblick i vad litteraturen innehåller och vad 

författarna har för anknytning till ämnet. I kommande avsnitt presenterar vi vad vi hittat i 

litteraturen angående ämnet. De referenser vi i huvudsak använder oss av är de ovannämnda 

författarna. I följande avsnitt går vi in på vad forskning och litteratur säger om språkliga 

regler. Hur de påverkar språkinlärningen och om den kan förklara vissa snedsteg en del 

utländska svensk talande personer kan göra. Vi behandlar språkets betydelse för barnet. Där 

skriver vi om hur modersmålet påverkar övrig utveckling inom andra områden. Vi fortsätter 

på det spåret och skriver om andraspråkets behov av ett fungerade förstaspråk. Därefter 

skriver vi om vilka kunskaper pedagoger kan behöva ha om ett barn som kommer till 

förberedelseklass. Avslutningsvis beskriver vi klassrumsmiljön i förberedelseklass, hur den 

kan formas för att optimera språkutvecklingen.   

                                                 
24 T, Skutnabb-Kangas (1986) Minoritet, språk och rasism  
25 www.iteachilearn.com 050415 
26 M-L, Virtanen (1985) Invandrarbarnet i svenska skolan 
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Språkliga regler och teorier 

Nedan presenterar vi exempel på vad litteraturen visat angående språkliga regler och teorier i 

allmänhet. För att få en förkunskap om språkliga fel invandrare kan göra behövs förkunskaper 

kring ordföljd och språksystem. Med anledning av uppsatsens syfte och utgångspunkt i 

språkinlärning läggs här grundförståelsen i språkliga regler och teorier gällande ett flertal 

språk. Därefter följer ett avsnitt om språkets betydelse för barnet. För att få en förkunskap om 

språkliga fel invandrare kan göra behövs förkunskaper kring ordföljd och språksystem. 

Därefter följer ett avsnitt om språkets betydelse för barnet. Under andraspråkets behov av ett 

tydligt förstaspråk tar vi upp definitionen av språkkunskap. Vikten av barnets tidigare 

erfarenheter och betydelsen av att integrera och främja kulturer är viktiga pussel bitar i 

barnets inlärning av ett nytt språk.  
 

Barnet ser ordet komma, stort 
och grönt som ett äpple 

Barnet prövar ordet 
saftigt och runt och härligt 

i munnen, den oprövade munnen 
full av grönt ljud 

Barnet biter ett stycke 
av det svällande språket 
och stiger ut ur sig själv 

talande i en värld 
grön av ord och mening.27 

 

När vi hör ett annat språk kan det låta konstigt och olikt vårt eget. Faktum är att det inte är så 

med alla språk, en del är faktiskt ganska lika vårt språk. I alla världens språk finns regler och 

språksystem som bestämmer ordföljder. Gemensamt för alla språk är vokaler, konsonanter 

och verb. I Europa har vi nästan alla samma ordföljd med subjekt - verb - objekt. Till exempel 

Greta äter mat. De språk som har samma ordföljd är bland annat svenska, finska, engelska, 

italienska, serbokroatiska och kinesiska. Den vanligaste ordföljden är trots allt att man sätter 

subjekt – objekt – verb. Alltså Greta mat äter. De språk som detta tillämpas i är bland annat 

persiska, turkiska och japanska. I andra språk som till exempel arabiska och hebreiska sätts 

verb före subjektiv; subjekt – verb – subjekt – objekt. Äter Greta mat. Detta blir alltså ett 

påstående som skiljer sig väldigt mycket från det första exemplet. Med dessa exempel i åtanke 

är de språkliga fel som invandrare gör inte så konstiga. Inte heller det faktum att vissa barn 

kan ha svårigheter att lära sig det svenska språket då det kan skilja sig markant från deras 
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modersmål. Människor som har ett modersmål som liknar vårt i språksystem har lättare att 

lära sig svenska än andra. För att tydliggöra det som ovan behandlats följer ett exempel ur 

Ellnebys bok.28  

 
*Svenska   Den gamle mannen såg Ivans hus 

*Arabiska   Såg mannen den gamle Ivans hus 

*Hebreiska   Såg mannen den gamle huset Ivans            

*Maori   Såg gamlingen huset åt Ivan            

*Kinesiska  Gammal man såg Ivans hus                          

*Ryska  Gammal man såg hus Ivan                    

*Serbokroatiska Gammal man har sett Ivans hus        

*Persiska  Man gammal hus Ivan såg      

*Turkiska  Gammal man Ivans huset hans såg   29      

 

Exemplet ovan visar att enligt en del språk blir alltså en fråga ibland ett påstående. I dessa fall 

skulle en situation av informativ karaktär kunna misstolkas och vara svår att förstå. För att ta 

de språk som är vanligast förekommande i dagens skolor exempelvis arabiska och 

serbokroatiska så tolkas den svenska meningen som en fråga. Den arabiska motsvarigheten av 

meningen blir snarare var det verkligen så att Ivan såg den gamle mannens hus? Exemplet på 

serbokroatiska blir i dåtid och handlar om något som redan har skett. Obestämd form alltså 

mannen kan ha sett Ivans hus förra veckan, igår eller för flera år sedan.30 

. 

Begreppet att lära sig ett andra språk - innebär att lära ett okänt språk som vardagligen 

används i det samhälle vilket är nytt för barnet. I det här sammanhanget inberäknas den 

språkundervisning som erbjuds i skolan. Detta gäller barn i svenska förberedelseklasser. I 

länder där engelskan används förutom det inhemska språket förutsätts ofta att de flesta vuxna 

behärskar båda språken. Även om engelska inte är det officiella språket. I den teoretiska och 

akademiska världen är engelska kunskaper en förutsättning.31  

. 

                                                                                                                                                         
27 A, Løken, Å, Melkeraaen (1996) Fånga språket! När svenska är barnens andra språk Dikt av Paal-Helge 
Haugen s.9 
28 Y, Ellneby  (1998) s.21 
29 ibid.  
30 Y, Ellneby  (1998) s.21 
31 T, Skutnabb-Kangas (1986) s.87-88  
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I en undervisningssituation där barnet till exempel ska lära nya begrepp på det andra språket 

menar Vygotskij att läraren måste arbeta med siktet inställt på barnets närmaste 

utvecklingszon. Barnet måste känna igen sig i det den blir presenterad inför. Det måste vidare 

vara något som intresserar barnet.32 Detta är extra viktigt när det gäller elever i 

förberedelseklass då de hela tiden presenteras ny information på det andra språket. Elevens 

kognitiva utveckling och kompetens går från välbekant information till okänd information 

som med tiden blir välbekant information/input. Forskare hävdar att för att eleven i största 

möjliga mån ska kunna utvecklas och lära sig det andra språket måste det ha en bra grund i 

sitt hemspråk. Output blir då det barnet tagit in och gör till sin egen språkhantering i tal, skrift 

och kroppsspråk.33 

 

Språkets betydelse för barnet 
Nedan presenterar vi vad språket betyder och innebär för barnet. Barn behöver en språkbas för 

att kunna bygga på språkkunskaper. Språket är känslomässigt betingat för barnet. 

Språkinlärningen måste därför ses i ett helhetsperspektiv utifrån barnets kognitiva och 

mentala utveckling. I språkundervisning är det viktigt att ta hänsyn till barnets tidigare 

erfarenheter och minnesbilder.  

 

Barn som kommit till Sverige vid skolålder har oftast en språklig bas att stå på i sitt 

modersmål. Barn födda och uppväxta i Sverige kan ändå ha en bristfällig språkbas. Om de 

växer upp i en begränsad språklig miljö med ett annat språk än svenska i hemmiljön kan det 

leda till stora svårigheter med påbyggnad av språket.34 Om basen är bristfällig finns inte 

utrymme för påbyggnad och om eleven inte får undervisning på sitt eget modersmål utvecklas 

inte heller språkkunskaperna av det egna modersmålet. Enligt Pirkko Bergman försöker 

skolan ändå ofta att bygga på språkkunskaper i det nya språket utan att färdigställa 

modersmålets kunskaper vilket är näst intill omöjligt.35  

 

                                                 
32 E. Jerlang red. (1992) Utvecklingspsykologiska teorier s.247 
33 A, Løken, Å, Melkeraaen (1996) s.21-22 
34 Myndigheten för skolutveckling (2003) P, Bergman Att undervisa elever med svenska som andra språk: ett 
referensmaterial s.25 
35Myndigheten för skolutveckling (2003) P, Bergman. s. 21-25 
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Ladberg anser att de människor barnet har i sin omgivning och som står det nära är de som 

barnet vill efterlikna. Språket blir då positivt betingat av den känsla personen i fråga ger 

barnet. Barnet tycker om personen och därmed också språket. Samma sak gäller även omvänt. 

Upplever barnet kyla och avståndstagande på grund av sitt språk kan det hindra barnet att tala 

det språket. Språket måste enligt Ladberg vara känslomässigt betydelsefullt för barnet. Viktigt 

är att det finns kamrater till hands i skolan och att språket medvetet talas i samtliga 

pedagogiska verksamheter.36 Ellneby hävdar att barn trots intensiv ansträngning kan ha stora 

svårigheter att tillämpa och lära sig ett nytt språk. När ett barn ska lära sig nya saker behöver 

de aktivt delta i inlärningsprocessen då det hela bygger på erfarenheter och upprepningar.37  

 

För att kunna hjälpa dessa barn anser Ellneby att språkutvecklingen måste ses i ett 

helhetsperspektiv. Av naturen är alla barn nyfikna och det gör det lätt för oss pedagoger att 

motivera dem till att ta in ny kunskap. Men viktigt är att den vuxnes krav och förväntningar är 

i balans med barnets mognad och förmåga. I texter skrivna av bland annat Piaget och 

Homburger – Eriksson kan det läsas att människans utveckling inte är en enskild företeelse 

utan sker i samband med omgivningen.38 Berk skriver om Piaget och hur han menar att barnet 

utvecklas tillsammans med omgivningen genom att delta i den. Utvecklingen sker i olika 

stadier. Ett klassrum inspirerat av Piaget är rikligt utrustad med utrymme för att stimulera 

barnets omogna kognitiva strukturer för optimal utveckling. Exempelvis att ha ytor utrustade 

för speciella aktiviteter. Bord till för att rita på där tillåts det att kladda med färg eller en soffa 

för att sitta och läsa. Detta innebär i princip att ge barnet verktyg till att se var olika aktiviteter 

passar sig att utföras på.39  

 
Ellneby anser att barnets språkutveckling av andra språket måste ses i förhållande till 

utvecklingen av modersmålet samt hur barnet utvecklas inom andra områden. Till exempel 

neurologisk omognad eller utvecklingsförsening, det kan visa sig genom en omogen 

språkprogression. Det kan åtgärdas genom att undersöka var utvecklingen hakat upp sig och 

ge möjlighet till att träna och stimulera dessa områden.40 Enligt Rodell Olgaç kan svåra 

upplevelser och minnen som till exempel posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ta sig uttryck 

                                                 
36 G, Ladberg (2000) Tala många språk s.10-13 
37 Y, Ellneby (1998) s.17-18 
38 ibid.  
39 L. E, Berk (1993) s. 28-29 
40 Y, Ellneby (1998) s.17-18 
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i att barnet regredierar, blir rädd, ängslig, okoncentrerad eller liknande. Det försvårar enligt 

Rodell Olgaç alternativt hindrar inlärning utan någon biologisk orsak.41 Den individuella 

sårbarheten är grunden för hur de yttre sociala förhållandena kommer att påverka barnet både 

i sin kognitiva och mentala utveckling. Man kan därför inte generalisera att alla barn som 

kommer från samma land med liknande upplevelser kommer att reagera likadant.42 Rodell 

Olgaç betonar hur viktigt det är att barnets språkutveckling ses i gemensamt sammanhang 

med den kognitiva utvecklingen. Om barnet har tydliga minnesbilder eller aktivt anstränger 

sig för att aktivt tränga bort minnen som tränger på finns minimalt utrymme för nya 

språkkunskaper.43  

Andraspråkets behov av ett tydligt förstaspråk 
Vi skriver i följande avsnitt om modersmålets betydelse för barnets fortsatta språkinlärning. 

Föräldrar avgör och tar beslut kring barnets deltagande i modersmålsundervisning. Forskare 

anser att en god grund i modersmålet är viktig för barnets kulturella kontakt med sitt 

ursprung. Pedagoger anser att de måste försvara och motivera sitt arbete då de upplever att det 

inte prioriteras och har låg status.  

 

Enligt Rodell Olgaç anser vissa föräldrar att de ämnen som är viktigare än andra. Om 

modersmålsundervisning schemaläggs under skoltid anser vissa föräldrar att enligt Rodell 

Olgaç att övrig undervisning försummas. Modersmålsundervisning är valfri för eleven att 

delta i. Avgörande beslut tas av målsman och av den anledningen ser inte alla föräldrar det 

som en tillgång..44  

 
Undervisning på det egna språket i olika ämnen är den enda garantin mot avbrott i språk – och 

därmed i tankeförmågans utveckling. 45 

 

Ladberg menar att om pedagogen inte är tydlig kring hur viktigt det är för barnet att ha ett 

nyanserat hemspråk kan barnet få stora problem med språkinlärning.46  

                                                 
41 C, Rodell Olgaç (1995) Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. s.7-9, C, Rodell 
Olgaç (1999) Interkulturella arbetssätt i en förberedelseklass – att lära av sina romska och somaliska elever i 
Axelsson, M red. Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. s.69-70.  
42 I, Andersson Höglund, B, Hedman Ahlström (2000) Psykiatri s.232-233 
43 C, Rodell Olgaç,  (1995) s.9 
44 C, Rodell Olgaç, (1995) s.20 
45 C, Rodell Olgaç (1995) s. 20 
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Själv betonar jag alltid hur enormt viktigt för barnets språkutveckling och identitet det är att 

delta i undervisningen i hemspråket: att språken inte konkurrerar utan stöder varandra.47   

 

Cummins hävdar att om barnet inte har en god grund i sitt modersmål riskerar det att tappa sin 

kulturella kontakt med familjen. Då barnet förmodas tala, läsa och skriva det andra språket 

kan det egna språket försvinna på kort tid. Eftersom familjen antas vara en grund och 

utgångspunkt för barnet är det viktigt att det uppmanas till modersmålsundervisning för att få 

en språklig grund och grammatisk struktur att utgå från.48  

 

Enligt Skolverket finns det en allmän uppfattning inom den kommunala verksamheten där 

modersmålsundervisning ofta präglas av ifrågasättande. Detta framkom genom informanter 

aktuella i modersmålsundervisning. Fortfarande drygt 25 år efter att hemspråksreformen 

trädde i kraft är den allmänna uppfattningen att barnen ska fokusera på svenskan. Enligt en 

studie gjord på uppdrag av Skolverket framkom att verksamma inom skolan upplever att 

modersmålsundervisningen har låg status. Dessa pedagoger upplever att de måste arbeta 

aktivt för att försvara och argumentera för sin verksamhet. Till följd av detta prioriteras oftast 

inte modersmålsundervisning av kommunens beslutfattande.49  

Kunskaper om barnets tidigare erfarenheter  
Nedan skriver vi om skolans första möte med elev i förberedelseklass genom att beskriva hur 

en intagningskonferens kan gå tillväga. Pedagogerna i förberedelseklasser eftersträvar att 

genom dessa möten skaffa kunskap kring barnets förflutna. Detta görs för att undvika 

samtalsämnen eller situationer som för barnet kan upplevas obehagliga.  

 

Rodell Olgaç anser att det är oerhört viktigt är att ha en omfattande kännedom om barnet och 

dess upplevelser innan ankomsten till Sverige. På en intagningskonferens som vanligtvis 

anordnas på den skola barnet ska börja träffas förutom barnet och föräldrar, klassläraren, 

rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och tolk. Där pratar man med föräldrar och barn 

om deras hemland och språk, samhällsstruktur och kultur. Men också om politiska, religiösa 

                                                                                                                                                         
46 G, Ladberg (2000) s.57 
47 C, Rodell Olgaç (1995) s. 20 
48 www.itecachlearn.com  2005-04-15 
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och etniska motsättningar, och om huruvida barnet upplevt krig eller andra trauman. Detta 

görs för att kunna ge barnet en trygg och genomtänkt skoldag. Där man kan förhindra 

samtalsämnen eller arbeten som kan upplevas som obehagliga eller stötande för något barn. 

Förberedelseklassen kan bestå av flera olika etniska grupper i samma klassrum. Flera barn 

kan ha traumatiska minnen och upplevelser av både krig och flykt. I till exempel Rinkebys 

förberedelseklasser ges i mån av tid möjlighet att bearbeta tidigare händelser och upplevelser. 

Detta för att ge eleverna en chans att finna sig till rätta och börja skolarbetet för att sedan 

successivt integreras i de vanliga skolklasserna.50 

 

Klassrummet i förberedelseklass 
I följande stycke beskriver vi ett sätt att utforma klassrummet. Detta för att stimulera till 

inlärning. Här beskrivs också lekens betydelse i införskaffandet av nya språkkunskaper.  

 

Björk och Liberg anser att leken är det tillfället då barn har chans att bearbeta information och 

nya kunskaper utefter deras egna erfarenheter. Beroende på ålder kan man inreda, för liten 

peng, för aktiv inlärning även under leken. Ställ in en låda med kläder att klä ut sig i eller en 

stomme av något slag som i fantasin kan vara bank eller post. Ett stort och öppet utrymme 

behövs för att kunna sitta på golvet vid samling eller högläsning. Det bör finnas olika platser 

där barnen kan sitta och läsa. En del barn känner att de läser bäst när de sitter under sin bänk. 

Där barnen själv upplever att de får lugn och ro till att läsa ska uppmuntras inte förbjudas. 

Man behöver även ha en plats utrustad med hörlurar där barnen kan sitta och lyssna på 

böcker, musik, poesi och så vidare, även ett bord där de kan samlas vid högläsningen är 

viktigt. Böckerna som används i klassrummet ska vara lätta att tillgå, ordentliga hyllor och 

kanske en särskild hylla för nya böcker, detta för att locka till läsning. Böcker eller berättelser 

som barnen har gjort kan man ställa fram och uppmuntra till att de blir lästa av kamraterna.51   

 

                                                                                                                                                         
49 Skolverkets rapport Dnr.01-01:2751 Flera språk – fler möjligheter – utveckling av modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen 2002 s.47 
50 C, Rodell Olgaç (1999) s.11, 62-64 
51 M, Björk, C, Liberg (2003) Vägar in i skriftspråket tillsammans eller på egen hand s.18-20 
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Analys 
I följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi fått fram genom att analysera våra 

intervjuer och observationer. Dessa resultat kommer att jämföras med den litteratur och 

tidigare forskning vi hittat inom området. Vi kommer att behandla mötet med skolans värld i 

det nya landet, förskolepedagogik i förberedelseklass, inhämtande av språkkunskaper, elevens 

självkänsla och identitet. Vi behandlar skolans värdegrund och betydelsen av kontinuitet i 

förberedelseklass. Vi avslutar med att analysera den fysiska miljön i förberedelseklass. Här 

har vi valt att inte använda oss av frågeställningarna som rubriker utan att sammanfatt vad 

kontentan av den information intervjuerna, observationer samt litteraturstudien har givit oss. 

För att underlätta för läsaren har vi skrivit in frågan vi söker att besvara under varje rubrik.  

Möte med skolans värld i det nya landet 
Enligt Ellneby är det inte svårare för barn att lära sig två eller tre språk än vad det är att lära 

sig ett. Det kan ta längre tid med inlärningen av det andra eller tredje språket eftersom nya 

begrepp och ord måste få fäste i barnets aktiva språk. Föräldrarna spelar en stor roll i 

språkprocessen. Det är viktigt att de får veta hur betydelsefulla de är för barnets identitet och 

språkutveckling. Under barnets förskoletid händer mycket med dess språk. Hjärnan arbetar för 

högtryck med att ta in nya begrepp och sortera intryck. Den första språkinlärningen sker till 

att börja med genom lek och i samspel med andra barn och vuxna. Många forskare menar att 

flerspråkighet gynnar barnets intellektuella utveckling samtidigt som det medför att barnet 

automatiskt får en mer nyanserad världsbild.52  

 

Något som pedagogerna i vår studie understrukit är att när ett nytt språk introduceras i 

förberedelseklass är det viktigt att tänka på enkelhet, tydlighet och inte forcera. Exempel på 

sådana mjukstarter är enligt de intervjuade pedagogerna; övningar som att presentera sig inför 

varandra, dra ”daglapp” i almanackan och att tala om vilket väder det är. Vidare anser de att 

det är vikigt att inte ha för långa skoldagar i början. All den nya kunskapen och intrycken kan 

bli för mycket att ta in och bearbeta för eleverna och då kan det räcka med ett par timmar.  

 
Vi börjar varje dag med att säga god morgon till varandra och 

att göra det på allas olika språk, vi säger good morning, dobro 

                                                 
52 Y. Ellneby (1998) s.15 
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jutro och så vidare. Sedan får en av dem gå fram och dra på 

almanackan och tala om vilken dag det är. Efter det får samma 

person gå fram till en tavla och sätta upp en liten sol om det är 

soligt eller moln om det är molnigt och sedan pratar vi allmänt 

om vädret och dagen. Det är rutin för oss nu.53 
 

Vanligtvis börjas undervisningen på förskolenivå, med olika lekar oberoende av ålder. Genom 

de litteraturstudier vi gjort har vi funnit att det är främst på förskolenivå barnets språk 

utvecklas. Under våra observationer och intervjuer har vi fått detta bekräftat. Pedagogerna 

arbetar medvetet på en förskolenivå som en första introduktion till språket. De sätter lappar på 

till exempel bord, stolar, böcker och andra föremål i klassrummet. Lapparna är väl synliga och 

på lappen står med stora bokstäver föremålets benämning. En enhet hade till exempel tränat 

prepositioner genom att barnen fotograferats när de exempelvis satt på en stol eller stod 

bredvid en kompis. De pedagogerna menade att det visuella underlättar när barnet saknar ord 

på det nya språket. Enligt Piagets teori om kognition är det genom sin omgivning och att vara 

en del av omgivningen som barnet tar in ny kunskap. Ett klassrum inspirerat av Piaget är ett 

rum utrustat med tydliga avdelningar där barnets kognitiva omognad utmanas.54 Detta har 

visat sig rimma väl med de observationer vi gjort. På en av de enheter vi besökt var detta 

tydligt. Här fanns bland annat speciella utrymmen för att läsa, måla, samtala och så vidare. 

Detta tyckte samtliga pedagoger på enheterna i vår studie var en självklarhet. Barn måste få 

stimulans och uppmuntran till lärande.  

 
Det är vår uppgift att göra skolan spännande och rolig, vi måste göra vårt yttersta för att ge 

barnen verktyg för att lära sig.55 

 

Pedagogerna i vår studie anser i likhet med Skutnabb-Kangas att allt elever blir presenterade 

inför eller kommer i kontakt med på det andra språket måste skolan hjälpa den att förvandla 

till intag det vill säga användbart och förståeligt. Skolan måste vägleda barnet att utnyttja de 

kunskaper de tar till sig även utanför skolan och i hemmet. Kan skolan hjälpa barnet på detta 

sätt höjs chanserna för optimal inlärning. Det är den här delen av språket som fastnar och som 

                                                 
53 Intervju med Pedagog 1  
54 L. E Berk (1993) s. 18-19 
55 Intervju med Pedagog 2  
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vi lär oss någonting av och lägga ihop det med redan befintlig förförståelse. Det är detta som 

tillsammans bildar begreppen input och output. 56  

 

Vi anser att barnen, för att kunna införskaffa ny kunskap måste vara en deltagare av sin 

omgivning. Vi deltog vid en lektion där några elever tillsammans skulle skriva en saga under 

handledning av en pedagog. De fick ett antal bilder och de skulle genom samarbete välja ut en 

huvudperson. Utifrån det skulle de skapa en berättelse. Samarbetet resulterade i en saga om 

morfar som skulle bada. Sagan blev mycket fantasifull och lite provocerande. Morfar och 

mormor hotade och knuffade varandra. Pedagogen poängterade för oss att det var viktigt att 

inte leda eller lägga värderingar på den berättelse barnen skapade. Hon fanns som handledare 

och ordförråd.57 Den här typen av arbetssätt kan vara mycket terapeutiskt för barnen berättar 

pedagog 1. De kan genom att berätta i sagoform eller som en fiktiv person ta upp eller 

bearbeta upplevelser och händelser. Det är enligt pedagogerna viktigt att vara uppmärksam på 

barnens reaktion i samband med skrivandet. En del barn kan få plågsamma minnesbilder och 

de måste då få plats och tid till att bearbeta det. Ibland ensam och ibland med en kompis eller 

pedagog som stöd och tröst. 

 

De resultat vår analys av mötet av skolans värld i det nya landet visat är att barnet behöver 

vänjas in i det nya skolsystemet med mjukstarter. Vilket innebär kortare skoldagar och utan 

många nya intryck. Studien visar att i förberedelseklass arbetar pedagogerna medvetet med 

förskolepedagogik.  

Förskolepedagogik i förberedelseklass  
Enligt Löken och Melkeraaen måste lärare och assistenter skaffa sig kunskaper om barnets 

begreppsuppfattning på modersmålet. Ska språkinlärningen lyckas krävs det av läraren att 

vara tydlig i sin profession och ha en god kommunikation med elever. Det är viktigt för att 

skapa en uppfattning av barnets ordförråd men också att i själva samtalet ge barnet nya ord på 

det andra språket.58  

 

                                                 
56 T, Skutnabb-Kangas  (1986) s.69-71, 88-90 
57 Observation 1  
58 A, Løken, Å, Melkeraanen (1996) s.20 
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Pedagogerna i vår studie anser att det ofta kommer barn till förberedelseklasserna utan 

tidigare erfarenhet av skola i hemlandet. De menar att det krävs av pedagogen att vara 

uppmärksam på hur mycket en elev klarar av per dag när man arbetar med barn som inte är 

vana att gå i skola. De blir ofta trötta, okoncentrerade och ibland stökiga. Då är det enligt en 

av pedagogerna viktigt att man bryter för att aktivera eleverna på något annat sätt. Nivåerna 

på barnens intellekt är ofta olika då barnen på de enheter vi besökt är mellan sex till tolv år i 

samma klass. Det gör att även deras tidigare erfarenhet av skolan är olika. Pedagogerna menar 

att arbetet i förberedelseklass är väldigt individbaserat och alltid utgår från den enskilda 

elevens behov.59  

 
Oftast utgår man från deras hemspråk. De barn som har erfarenheter av att gå i skola får till en 

början fortsätta att arbeta på sitt hemspråk. De läser och skriver på hemspråket, successivt vävs 

svenskan in. Vi går till biblioteket tillsammans och de får låna böcker på hemspråket och läsa, de 

får till exempel rita och skriva i en bok om de själva, detta görs på både hemspråket och 

svenska.60 

 

En enhet arbetade kontinuerligt med språket och höll det levande genom konversation och 

lekar. Det kunde till exempel handla om att bilda sagor tillsammans eller att leka ordlekar. De 

talade hela tiden med varandra. Att samtala uppmuntrades såväl mellan eleverna som mellan 

elev och pedagog. En annan enhet lade tyngdpunkten på arbetet att göra bokstäverna synliga 

och att träna på ord förståelsen i olika texter och sammanhang.  

 

Vi har fyllt vårt klassrum med mängder av förskolesaker från dockor och plastfrukter till 

planscher och tavlor. Detta för att det ska bli konkret för eleverna. Sedan får de skriva och arbeta 

med dessa ord föraatt få en djupare förståelse för dem. 61  

 

På denna enhet har pedagogerna tagit in delar av förskolepedagogiken i klassrummet. 

Förskoleläraren i klassen arbetar med att på förskolenivå skapa ett begrepp för ord. Detta görs 

genom lek, bild och spel. Till exempel genom att spela ett memoryspel där yrken eller 

klädesplagg är ämnet. Det finns även tid för eleverna att själva kunna leka med och titta på de 

föremål som pedagogerna införskaffat till klassen. Samtliga informanter på denna enhet har 

                                                 
59 Intervju med Pedagog 3  
60 Intervju med Pedagog 1  
61 Intervju med Pedagog 5  
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någon form av pedagogisk utbildning i grunden. En del har fortbildat sig och en del har egna 

erfarenheter av att tillhöra en minoritet i ett annat land. Vi upplevde kombinationen av lärare 

och förskollärare som positivt. Det gav pedagogerna stort utbyte av varandras kunskaper. Det 

finns en önskan bland våra informanter om att även studiehandledare och hemspråkslärare ska 

få ta del av den fortbildning och kurser som enheterna erbjuder. Detta för att ha en gemensam 

grund att utgå från. 

 

Vår studie visar att samtliga pedagoger poängterar att om barnet har goda kunskaper i sitt 

modersmål och bra kommunikativ grund med familj och föräldrar underlättar det för nya 

kunskaper i det andra språket. Lektionerna bör enligt vår studie varar individbaserade på 

grund av att för mycket ny information kan göra att eleven tappar koncentrationen och inte är 

mottaglig för nya kunskaper 

 

Inhämtande av språkkunskaper 
De pedagoger vi intervjuat har varit väldigt tydliga i sitt förhållningssätt till hur viktig 

undervisningen av modersmålet är för elevens inhämtande av språkkunskaper. Vid 

studietillfället i förberedelseklassen fanns de flest förekommande språk bland eleverna att 

tillgå även som modersmålsundervisning.  

 
Även om de har ett stort ordförråd när de kommer tappar de det fort. De behöver regelbunden 

modersmålsundervisning.62  
 
Det går inte utan goda kunskaper på det egna hemspråket.63 

 

Pedagogen utvecklar sitt svar med att förklara att inget är omöjligt men att det försvårar 

avsevärt elevens inlärning om det inte finns tillgång till modersmålsundervisning. För att 

kunna ge möjlighet att utveckla ett nytt språk är det optimala att kunna arbeta parallellt med 

modersmålslärarna. Vi uppfattar att även om det inte alltid ges möjlighet till 

modersmålsundervisning parallellt med övrig undervisning uttrycks en efterfrågan och ett 

behov av det från pedagogernas sida. 

                                                 
62Intervju med Pedagog 3   
63 Intervju med Pedagog 5  
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Cummins anser att tar inte läraren hänsyn till elevernas modersmål, kultur och erfarenheter 

befinner sig de i underläge redan från början. Det kan i leda till att pedagogen tolkar eleven 

som lågpresterande eller att den medvetet inte anstränger sig..64 

 

Enligt Ellneby kan det handla om att barnet har en logik i sitt eget språk och därmed sker 

språkutövningen automatiskt och utan eftertanke. När barnet kommer till Sverige kan det ha 

ett utvecklat talspråk men saknar djup och förförståelse och kan därför inte använda sig av det 

som praktiskt redskap för att utöka nya språkkunskaper. Att lära sig ett nytt språk är tufft och 

måste ständigt hållas a´jour. Ständigt måste nya begrepp skapas och repeteras.65 

 

Vid en observation deltog vi i en ordlek. Leken bestod av att varje deltagare sa en frukt och 

skulle sedan upprepa vad de andra sagt. Ett barn sa inte mycket, men när det var dennes tur 

uttalade eleven på mycket grammatiskt korrekt svenska en lång mening. Vi fick genom en 

pedagog veta att många barn samlar på ord under sin första tid i förberedelseklass. Pedagogen 

ansåg att det var viktigt att inte pressa barnet utan låta språket mogna och få den tid det 

behöver. I likhet med Cummins poängterande pedagogerna att det är oerhört viktigt att alltid 

tänka på hur man bemöter barnet i klassrummet.  

 
Virtanen liknar invandrarbarnet kan liknas vid ett blomskott som behöver ett rotsystem för att 

kunna växa in i det svenska samhället. Det behöver inte bara värme och omtanke utan också 

skydd från väder och vind. Vi pedagoger måste värna om och se till så att inte det svenska 

språket puttar omkull den sköra växten. De måste i den egna hemspråksgruppen få trygghet 

och få växa för att stärka den egna identiteten och hemspråket.66  

 
Vår studie visar att på de enheter vi besökt har pedagogerna ett tydligt förhållningssätt till 

barnens modersmål. De anser att utifrån barnets perspektiv för maximal inlärning låta barnet 

arbeta parallellt med modersmålundervisning. Studien visar att pedagogerna i 

förberedelseklass oftast är medvetna om betydelsen av bemötande av barnet. Det är viktigt att 

barnet inte känner sig pressade att prestera, de får den tid de behöver för att språkligt mogna.  

                                                 
64 www.itecachlearn.com  050415 
65 Y, Ellneby (1998) s.29 
66 M-L, Virtanen (1985) Invandrarbarnet och fosterlandet s.72 
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Självkänsla och identitet 
Enligt Ladberg är modersmålet också viktigt för barnets identitet och grupptillhörighet. Detta 

kan jämföras med våra svenska dialekter. Ibland är vi stolta över att bryta på skånska eller 

göteborgska, ibland vill vi bara smälta in i majoritetsdialekten. Som barn är det oerhört viktigt 

att höra till och vara en i gruppen. Bland de barn som flyttat från en landsände till en annan 

finns många som fått utstå mobbing eller på annat sätt känt sig uteslutna.  

 
 Du talar inte som vi betyder, Du hör inte till oss. Sättet att tala har alltså djupa rötter. 67 
 
På samtliga enheter har vi sett att arbetet med att stärka elevens individ och självkänsla sitter 

nära dess språkutveckling. På grund av att barnet kan gå tillbaka i sin utveckling är det 

nödvändigt att introduktionen av det nya språket läggs på en betydligt lägre språklignivå än 

vad barnet kan befinna sig på. Detta är enligt pedagogerna svårt att hantera. Pedagogerna 

påpekar att det är viktigt att barnen får utmana sitt intellekt under skoldagen. Det innebär 

bland annat att uppgifterna är en utmaning och inte allt för lätta. Uppgifterna ska matcha 

elevens faktiska ålder, intelligensnivå och språkkunskaper. 

 
De lite äldre eleverna kan man ju ge lite svårare matteuppgifter. Speciellt om det inte är lästal för 

det har de ju tränat i hemlandet. Annars är det jätte svårt, för man märker ju att dom tycker att 

det är för lätta uppgifter. Men vad ska man göra man måste ju börja någonstans.68  

 

Vidare påpekar pedagogerna att det, som alltid, är viktigt att anpassa och utgå från individen i 

sitt arbete. Lekar som stärker en åsikt och som uppmanar till eget tyckande eller att skriva en 

bok om sig själv är några exekpel på hur arbetet med att stärka individen kan genomföras. Att 

arbeta med boken om mig själv är även en terapeutisk aktivitet som kan leda till ökad 

självkännedom. Med detta arbetar pedagogerna genom att uppmana eleverna att hjälpa 

varandra och att prata med varandra, på svenska eller på hemspråket.  

 
Vi tycker att det är bra att eleverna sinsemellan kan hjälpa varandra med saker som är svåra att 

förstå, det kan även få de som är lite tillbakadragna och tysta att känna att de får vara 

betydelsefulla.69  

                                                 
67 Ladberg, G (2000) s.116 
68 Intervju med Pedagog 5  
69 Intervju med Pedagog 4  
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Under våra observationer har vi fått vara med om när eleverna gemensamt skriver veckobrev 

hem till föräldrarna. Där skriver de om hur veckan har varit, om de ätit något gott eller mindre 

gott under veckan. Pedagogen som ledde detta lektionspasset talar om att syftet inte enbart var 

att skriva och att öva svenska, utan även att träna på att återge en vi känsla. Eleverna verkar 

tycka att uppgiften är rolig. De talar öppet och skrattar om olika saker de tillsammans har 

upplevt under veckan. Det upplever vi som väldigt positivt. 

 

Här finns en problematik som vi upplever komplext. Språket är ett kommunikativt redskap 

som underlättar framförandet av information från den ena personen till den andre. Utan att 

behärska de kommunikativa redskapen försvåras arbetet avsevärt. Vi har under observationer 

noterat att pedagoger ofta använder sig av kroppsspråk och gester för att göra sig förstådda. 

Samtliga pedagoger uttrycker en önskan om studievägledning till eleverna. Vilket innebär att 

det skulle finnas en person med under vissa lektioner och hjälpa eleven genom att förklara 

olika moment i uppgifter, på modersmålet.  

 
De tycker även att det är roligt att vi ska försöka lära oss något på deras språk..70  
 
Samtidigt känns det frustrerande ibland att inte kunna förklara för eleverna för att man inte kan 

kommunicera ordentligt, då skulle det behövas en studievägledare.71 

 

Vi uppfattar också ett behov av mer tid till planering mellan pedagoger, studievägledare och 

modersmålslärare. Möjlighet till gemensam planering skulle vara till stor hjälp anser 

pedagogerna. Resurserna ser olika ut på olika skolor och det visade sig även i vår 

undersökning. 

 

På en av enheterna var samarbetet mellan pedagoger och modersmålslärarna tätt och de 

arbetade målmedvetet och parallellt, för att ge så mycket klarhet i skolarbetet som möjligt till 

eleverna. På andra enheter saknades möjligheter till detta.  
 

                                                 
70 Intervju med Pedagog 5  
71 Intervju med Pedagog 3  
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Det är inte ett problem eller en arbetsuppgift att hantera när det kommer barn till 

förberedelseklasser där det primära är att lära elever ett nytt språk…man måste se barnet i en 

helhet, som genomgått en känslomässig förvandling, en osäker period för vissa av dessa barn. 

De har lämnat allt, trygghet, vänner, familjemedlemmar i vissa fall och så vidare. Det behövs att 

man tänker på barnet som person och inte som en elev som ska prestera vissa saker i skolan…72 

 

 

Förutom att pedagogerna arbetar med att stärka barnen och deras självkänsla i 

modersmålsundervisningen arbetar de även gemensamt i klassen för att stärka gruppen och 

enskilda individer. 

 
Vi arbetar mycket med samarbetsövningar där vi bland annat har använt oss av Gunilla O 

Wahlströms bok Gruppen som grogrund. Vi vill stärka kamratbanden i gruppen för att ge barnen 

trygghet.73   

 

En pedagog delgav oss hur hon ständigt försöker få eleverna att jämföra och fundera på saker 

som till exempel skolan, kompisar, möjligheter eller liknande och se dem belysta ur deras 

nuvarande situation i Sverige. De talar om hur det var där de bodde förut, hur de gjorde i sitt 

land med olika saker och så vidare. Det fanns på en enhet en stor världskarta i kapprummet, 

väl synlig för alla barn. Avsikten med kartan var att de med symboliska trådar i olika färger 

drog dem från barnens olika hemländer till Sverige. De kom alla från olika kontinenter men 

hade samlats i Sverige. Syftet med att arbeta med världskartan är att stärka identitet och skapa 

förståelse för varandra. På detta sätt stärks individen och självkänslan.  
 

Vår studie visar att samtliga enheter arbetar med att stärka elevens individ och självkänsla. 

Pedagogerna menar att det är viktigt för barnen att utmana sitt intellekt under skoldagen.  

Studien visar att pedagogerna använder sig ofta av kroppsspråk och gester som komplement 

till att göra sig förstådda.  

                                                

Skolans värdegrund 
Betydelsen av skolans värdegrund framhålls både genom litteratur och av de pedagoger 

delaktiga i vår studie. Ämnen som demokrati, solidaritet, respekt och kamratskap kan vara 

nya begrepp för en del barn och behöver därför arbetas med såväl språkligt som 

 
72 Intervju med Pedagog 1  
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innehållsmässigt.74 Eftersom vi i Sverige lever i ett demokratiskt land vilar alla de lagar vi har 

på en demokratisk grund. Skollagen skriver att pedagogiska verksamheter ska bedrivas med 

grundläggande demokratiska värderingar samt att samtliga inom skolan ska främja varje 

individs egenvärde, jämlikhet samt respekt för vår miljö.75 

 
På de enheter vi utfört våra studier, underströk pedagogerna betydelsen av att, bland eleverna, 

förebygga fördomar och förutfattade meningar. Pedagogerna ansåg att kunskap eliminerar till 

viss del förutfattade meningar. Vid en observation deltog vi under en lektion där barnen 

berättade om sina hemländer, de andra fick ställa frågor. Det var frågor om allt från hur 

skolan var till seder och bruk. Både vi och pedagogerna upplevde vissa frågor som avsiktligt 

fördomsfulla. Exempelvis framförde en elev ett påstående att alla araber alltid äter potatis, det 

fanns även fördomar kring barns levnadsförhållanden i vissa afrikanska länder. En elev påstod 

att samtliga afrikaner dansar kring lägerelden på kvällen. Syftet med lektionen var att bearbeta 

och förebygga fördomar och förutfattade meningar. Detta blev mycket tydligt och barnen 

delade med sig av sina erfarenheter och det gav alla allmänbildande kunskaper. Pedagogerna i 

klassen bemötte situationen genom att prata om hur de tillsammans kunde hitta information 

kring frågetecken och de fördomsfulla påståendena, utan att döma eller lägga värderingar. 

Pedagogen belyste att olikheter är något positivt och att anledningen till att det är positivt är 

just att de är så olika. I läroplanen förutsätts att elever efter grundskolans slut ska ha utvecklat 

en förståelse för andra kulturer. Samt kan se sambandet av behov av varandra i världen.76 Vi 

likväl som pedagogerna anser att det här är viktiga men svåra frågor att hantera. De enheter vi 

besökt arbetar aktivt med att bygga upp en förståelse och acceptans för andra. 

Förhållningssättet från pedagogernas håll var att ingen ska bemötas respektlöst eller otrevligt 

av sina kamrater i skolan.  

 
Det största problemet vi har i vår klass är kvinnosynen. Många av killarna i tonårsålder anses av 

sin egen kultur vara vuxna män i hemlandet. Det skapar en olustig stämning och en hierarki som 

inte är okej.77  

 

                                                                                                                                                         
73 Intervju med Pedagog 1  
74 K, Orlenius (2001) Värdegrunden – finns den? s.20-21 
75 Lärarens handbok Lärarförbundet (2002)., s. 55. Skollagen kap 1, § 2 
76 Lärarens handbok Lärarförbundet (2002) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet 1994. s.15  
77 Intervju med Pedagog 4  
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Kvinnosyn är väl förankrat i kulturen och här blir det sociokulturella arvet tydligt. 

Pedagogerna fick på en enhet arbeta aktivt och ihärdigt för att alla barn skulle få ta del av 

idrottsundervisningen i skolan. Religiös bakgrund begränsar vissa elevers möjligheter att ta 

del av undervisningen i förberedelseklassen.  Pedagogerna löste problemet genom en 

kompromiss med elevernas föräldrar. Det resulterade i att eleverna kunde delta på 

idrottslektioner och glädjen över detta var stor. I en grupp hade mobbing förekommit. En ung 

flicka i slöja blev av de andra utfryst på grund av sin religiösa tillhörighet. Pedagogerna 

reagerade starkt och diskuterade situationen med barnen utifrån värdegrunden. ”Hur skulle du 

vilja bli bemött? ”Hur känns det att vara ensam?”78 Situationen löstes och flickan kom in i 

gruppen. 

  

Under en av de dagar vi gjorde observationer deltog vi i en lek. Leken gick ut på att utan ord 

kunna, kommunicera med varandra. Leken krävde även att barnen skulle hålla händerna på 

kompisens axlar. Vi märkte genast att vissa barn hade svårt med kroppskontakten. En del av 

dem uttryckte det tydligt i ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vår spontana reaktion var att vi 

tyckte det var intressant. Vi i vår västerländska kultur tycker inte att det är konstigt med 

beröring eller kroppskontakt. Vi talade med pedagogen under rasten som följde. Vi frågade 

henne om beröring eller kroppskontakt var viktigt i hennes arbete. Hon beskrev vikten av 

beröring och att ingen mår bra av att vara utan den. Hon använder sig av det i sitt arbete med 

förberedelseklasser för att förstärka till vem, eller vad, hon pratar om.  

 
Jag brukar lägga armen kring den person jag pratar med eller hjälper i klassrummet för att den 

personen ska veta att nu har hon/han min totala uppmärksamhet.79  

 

Beröring och kroppskontakt är dock något som såväl vi som våra informanter anser att inte 

bara invandrarbarnen behöver. Det behöver alla barn i skolan. Ellneby betonar att trygghet 

och beröring återskapar harmoni, balans och bekräftelse i barnets känslomässiga80  

Vår studie visar att ämnen som demokrati, solidaritet, respekt och kamratskap är viktiga att 

arbeta med såväl som med språkundervisning. På de enheter vi utfört våra studier framkom att 

kunskap eliminerar fördomar och förutfattade meningar. Studien visar att i arbetet med 

                                                 
78 Intervju med Pedagog 1  
79 Intervju med Pedagog 1  
80 Y, Ellneby (1994) Om du inte rör mig så dör jag s.45 
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förberedelseklass är förhållningssättet att ingen ska känna sig ovälkommen eller ensam. 

Pedagogerna arbetar aktivt för en ökad acceptans gentemot olikheterna inom 

förberedelseklassen. 

Kontinuitet i förberedelseklass 
Vi har i vår text presenterat litteratur som beskriver betydelsen av skolmiljö i dess fysiska 

bemärkelse. I vår studie har vi dock uppfattat en kanske ännu viktigare aspekt av barnens 

skoldag, nämligen kontinuiteten. I våra intervjuer och observationer framgick det tydligt att 

kontinuitet i form av upprepande rutiner och dagordning skapar trygghet för eleverna. En 

pedagog berättade att fastän en elev var sjuk eller av annan anledning var borta frångick man 

inte rutinerna. Den elev som var borta från klassen visste tackvare rutinerna att de var 

omtalade och efterfrågade. Enligt Rodell Olgaç har barnen som kommer till 

förberedelseklasser ofta genomgått stora trauman och behöver kontinuitet för att skapa en 

trygghet.81  

 
Barnen är väldigt känsliga för förändring. Det är stor omsättning av barn i de här klasserna och 

det är jobbigt för en del av dem. Vi försöker att inte prata om det så mycket eller att ta upp det 

av eget initiativ utan låter barnen bestämma när det är läge att prata om sådana saker. Barnen 

märker direkt förändringar i klassrummet eller ifall någon är sjuk och så, då får vi prata om det 

tillsammans.82 

 

Förberedelseklassen är en tillfällig anhalt på barnets långa väg genom skolans värld. Här 

stannar elever tills de har fått tillräckliga färdigheter i det svenska språket och kan gå vidare. 

Av den anledningen är enligt Rodell Olgaç kontinuitet svår att bibehålla. Omsättningen på 

barn kan stundvis vara stor. Barn lämnar klassen och nya tillkommer. Detta kan vara ett 

störningsmoment för vissa av barnen. För att undvika att en elevs avslut eller start i klassen 

ska få för stort fokus kan man enligt pedagoger i vår studie lägga det på att skapa samhörighet 

och vänskapsband i barngruppen som kan fortleva även utanför klassrummet.83  

 

Vid frågan om hur arbete i förberedelseklass skiljer sig från att arbeta i en vanlig skolklass 

fick vi ett långt och uttömmande svar av en pedagog. Hon förklarade att det krävs mer av 

                                                 
81 C, Rodell Olgaç (1995) s.6 
82 Intervju med Pedagog 2  
83 C, Rodell Olgaç (1995) s.6 
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pedagogen för att arbeta med invandrarbarn än i en ”vanlig” klass. Denne måste finnas 

närvarande fysiskt och psykiskt i klassrummet och måste ha stor förståelse och empati.84 Vår 

studie visar att samtliga informanter anser att dessa egenskaper behövs i alla pedagogiska 

sammanhang. För att ge barnen chans till återhämtning behövs att man fokuserar på att bygga 

upp tillit och trygghet till omgivningen. Barnen behöver rutiner i form av samma klassrum, 

samma lärare, likadant schema och framför allt inga överraskningar.85  

 

Vissa av dem har varit på flykt under en längre tid men alla har de en sak gemensam. De har 

lämnat allt som tidigare varit känt som hemma. Enligt Rodell Olgaç är det som pedagog 

viktigt att ha detta aspekter i åtanke vid bemötande med barn i förberedelseklasser. Barnens 

hemsituation kan även den vara rörig och problematisk då även föräldrar och andra vuxna i 

barnets omgivning kan må väldigt dåligt. Just av den anledningen måste skolan sträva efter att 

kunna erbjuda dessa barn en stabil och kontinuerlig skoldag. Detta kan påverkas med att man 

i klassrummet har vissa rutiner som att dra almanackan eller att samlas före maten och att 

börja och sluta skoldagen samma tid varje dag.86   

 

Vår studie visar att dags ordning och kontinuitet är viktigt för barn i förberedelseklass. Detta 

på grund av att omsättningen på barn i klassen kan stundvis vara mycket stor. Barn kan avvika 

eller nya tillkomma mitt i terminen. Det gör att fasta rutiner som till exempel samma lärare, 

klassrum och schema skapar trygghet hos barnet. Resultatet visar att viktiga egenskaper för 

pedagoger i alla pedagogiska sammanhang är empati och förståelse.  

Fysiskmiljö i förberedelseklass 
Vår studie visar att böcker och annat material bör placeras synligt för barnen för att stimulera 

barnens lärande. De enheter vi besökt har haft olika förutsättningar när det gäller lokaler. En 

enhet hade små lokaler att använda och de valde utifrån detta en sparsam utsmyckning av 

klassrummen. Pedagogerna på enheten var väl medvetna om utsmyckningens betydelse i 

klassrummet. För mycket utsmyckning kan ge störande intrycken och störa eleverna i deras 

skolarbete. Utrymmet gav inte plats för bokhyllor eller inspirerande utställningar i 

klassrummet. En annan enhet hade generöst tilltagna klassrum som var rikt utsmyckade med 

                                                 
84 Intervju med Pedagog 1  
85 Rutiner hjälper barn som upplevt trauman Lärarnas Tidning nr:20/2004 Lannvik Duregård M,  
86 C, Rodell Olgaç (1995) s.5 
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litteratur och utställningar. Då klassrummet var så väl tilltaget blev barnen inte påtagligt 

distraherade av utsmyckningen. Gun Gohandi skriver att läraren skulle behöva återinförskaffa 

kateder i klassrummet. Detta med anledning av att en del av eleverna i förberedelseklasser kan 

ha svårt att hantera en alltför fri klassrumsmiljö. Användandet av kateder kan göra att 

klassrumsmiljön blir mer bekant för eleverna då de känner igen möbleringen och 

utformningen från hemlandet. 

 

I vår studie har vi sett att det är viktigt att inspirera och stimulera barnet till nya kunskaper. 

Pedagogerna på enheterna i vår studie är väl medvetna om utsmyckningens betydelse i 

klassrummet. I resultatet kan vi även se att en del elever kan ha problem med en allt för fri 

klassrumsmiljö då den kan skilja sig markant från klassrummet i hemlandet.   
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Sammanfattande diskussion 
Fokus för oss under arbetsgång har varit att genom ett pedagogperspektiv se 

förberedelseklasserna och dess elever. Anledningen till att vi valde detta är för att vi, som vi 

tidigare nämnt, anser att detta är en fråga och ett ämne som i dag är högaktuell. I dagens 

skolor finns barn från världens många länder och detta skapar andra förutsättningar för oss 

som pedagoger att arbeta på än det tidigare har varit.  

 

Genom både litteratur och de intervjuer vi gjort har vi lärt att förberedelseklass kan vara ett 

barns första möte med skolan. En del barn har en skolstruktur att falla tillbaka på men många 

saknar den helt. Då flertalet barn i förberedelseklass har flykt eller traumatiska upplevelser i 

sitt bagage är de många gånger sårbara och kan lida av PTSD. Bemötandet från skolan och 

dess pedagoger anser vi naturligtvis är mycket viktigt. Det är i mötet mellan barnet och 

pedagogen grunden för lärandet läggs. Att prata om och undervisa utifrån värdegrunden 

tycker vi är viktigt. De vuxna i skolan är förebilder för barnen. Barnen behöver också ha en 

roll i den egna gruppen. Förberedelseklassen kan ofta upplevas som en fristad för barnet. Där 

kan de slappna av och vara barn. Många barn har vuxna i sin hemmiljö som mår dåligt eller 

de kan sakna familjemedlemmar, många har en jobbig och svår hemsituation. Vi tror att 

genom att arbeta med barnet som utgångspunkt stärker det barnets själbild. Själva skolarbetet 

blir terapeutiskt och genom sagor, berättade i tredje person, kan barnet skriva av sig jobbiga 

händelser eller upplevelser. 

 

Gång på gång har vi i litteratur och intervjuer tagit del av hur viktigt det är för barnet att det 

behåller sitt hemspråk och sin kultur levande. Genom att i skolan aktivt arbeta för att 

mångfalden ska ses som en resurs och tillgång. Barnet får genom skolarbetet stärka sin egen 

kulturella tillhörighet och dela med sig av den till sina klasskamrater. Vår studie visar att 

många barn bär på fördomar. Får barnet arbeta aktivt förebyggande med dessa fördomar kan 

de ersättas med kunskap och förståelse. En ökad omvärldskunskap raderar fördomar och 

stärker identitet och självkänsla. Här kommer vår utgångspunkt för vår studie fram. Vi ser här 

att kultur och omgivning spelar stor roll i barnets uppväxt. Det utgör en plattform av hur 

värderingar ligger till grund för barnets sociala utveckling. Barnet ser andra barn och vuxna i 

samspel med varandra och adapterar beteenden och normer.  
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Vår studie har visat att det som pedagog är viktigt att vara allmänbildad och ha god 

omvärldskunskap om olika kulturer och hur andra språk är grammatiskt uppbyggda är en stor 

fördel vid arbete i förberedelseklass. Detta för att ha en förförståelse för de eventuella 

språkliga fel barnen kan ha problem med. I läs- och skrivprocessen ljudar och provar barnet 

sig fram. Att ha två eller kanske flera språk att ljuda på gör inte saken lättare. Har man som 

pedagog kännedom om detta, kan det underlätta för barnet. För att lyckas bra krävs att barnet 

har en bra språklig bas och struktur på sitt modersmål. Om barnet ska kunna fungera och 

utvecklas i sitt skolarbete måste pedagogen vara medveten om vilken språklig nivå barnet 

befinner sig på. Det måste kunna tänka och prata om abstrakta och ickevisuella händelser eller 

samtalsämnen. Det arbetade man med genom att barnen fick återberätta hur de levde i sitt 

hemland och via teckningar, collage och muntligt återberättande. 

 

De flesta barn i förberedelseklass vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Det gör att så länge 

de inte har uppehållstillstånd görs inga utredningar angående exempelvis ADHD, DAMP eller 

dyslexi. Dessa barn ska således gå i samma klass och fungera med de barn vilka inte har 

uttalade svårigheter. Det ställer inte bara höga krav på de pedagoger vilka arbetar med dessa 

barngrupper utan också på barnen. De barn som har någon form av svårighet får inte den 

uppmärksamhet de behöver och i många klasser är situationen närmast ohållbar.  

 

Vår skollag säger att alla barn vilka är bosatta i Sverige har skolplikt och då måste gå i skola. 

De har rätt till ett visst antal skoltimmar och många barn gläds åt dessa. För många är det 

något konstigt. Föräldrar vilka anser att de själva klarat sig bra utan skolgång ser inte vad den 

svenska skolan med ordlekar och memoryspel kan tillför deras barn. 

 

Under vintern 2005 beslutade skolminister Ibrahim Baylan att den svenska skolan ska erbjuda 

undervisning i fler olika ämnen på flerspråkiga barns modersmål. Samtliga pedagoger i vår 

undersökning har uttryckt en positiv inställning till Baylans förslag. Däremot har inte de 

enheter som ingår i vår studie ännu märkt av förslaget. Pedagogerna påpekar att betydelsen av 

studiehandledning på modersmålet som en brygga till svenskan och nya ämneskunskaper.  

 

En ytterst intressant aspekt vi stött på i vårt arbete är den sociala status eller kanske brist på 

status de invandrande barnen upplever sig ha. De förberedelseklasser vi besökt ligger rent 
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geografiskt inte i ett villaområde, det är heller inte många barn som har förvärvsarbetande 

föräldrar. Vår studie har visat att de flesta bor i lägenhet tillsammans med flera mostrar, 

kusiner och far- eller morföräldrar. De lever tillsammans för att skapa trygghet. Ur ett svenskt 

västerländskt perspektiv kan det upplevas som trångt och påfrestande. Det är nog få svenska 

familjer som skulle tränga ihop sig i en tvårummare med sina fyra barn och förväntas skapa 

en lugn miljö där barnen ska kunna studera och göra sina läxor. En del barn pratade om att de 

också ville bli lärare och att de skulle återvända till sitt hemland när de var färdiga. De ville 

till universitetet. Tyvärr är det så att många av dessa barn inte kommer till universitetet. De 

ger upp på vägen. De ser inte nyttan av att kunna passé compose eller roten ur femton? I den 

miljö där de växer upp handlar vardagen många gånger om att hålla fast i minnen. Att inte 

glömma de som finns kvar i hemlandet eller de som gått förlorade. Den svenska skolan och 

universitetet är inte lika mycket värt som motsvarigheten i hemlandet enligt föräldrarna.  

Framtidsperspektiv 
Denna studie för oss ovillkorligen in på den kulturella mångfaldens betydelse och inverkan på 

vårt framtida yrke. Som märkts av tidigare text anser vi att just denna fråga central i vårt 

arbete som pedagoger. I förberedelseklasser ryms många olika kulturer och nationaliteter, 

men det är inget som bara gäller dessa klasser. Det gör det i alla klassrum i dagens Sverige. 

Det är ett faktum att globaliseringen har trängt in i varje vrå och den förändring det medför 

undgår ingen. Utmaningen ligger i att kunna se det som är olika och hantera det på ett 

professionellt sätt.   

 

I en artikel i Pedagogiska Magasinet beskrivs etnologen Åsa Bringlövs studie om hur 

läroplanen hanterar och behandlar kulturell mångfald. Bringlöv börjar med att särskilja vad 

kultur å ena sidan kan ha för innebörd; som gemensam nämnare för olika konstarter och 

estetiska uttryck, å andra sidan;  

 

 …som en paraplyterm för olika sätt att leva och förstå tillvaron.87 

 

Genom att studera läroplaner och diverse styrdokument finner Bringlöv att begreppet varken 

definieras eller diskuteras. Lpo 94 talar för att elever ska ha en förståelse för samhällets 

internationalisering och rörlighet över landets gränser samt se värdet i kulturell mångfald. 
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Bringlöv menar att trots att det inte uttalas är det uppenbart att det kopplas till den 

immigration som skett under det senaste halvseklet. Alltså den stora mängd människor som 

kallas invandrare. Vidare anser Bringlöv att det egentligen handlar om att förstå de olika sätt 

på vilket invandrarna lever sina liv. Det förklaras inte närmare än så, men Bringlöv ser trots 

det, tydligt att det framgår hur man ska förhålla sig till detta fenomen.  

 
Kulturell mångfald beskrivs som något man ska respektera och som en resurs att använda – som 

något att ta tillvara. Det är också något som människor ska fostras att leva med. Kulturell 

mångfald är alltså något man bör förhålla sig positivt till. 88  
 

Vi anser att genom arbete där man tydligt förankrar och visar eleverna på kulturell mångfald 

ökar förståelse och acceptans för olikheter. En enhet arbetade med detta genom att väl synligt 

för barnen sätta upp en stor världskarta. På världskartan var trådar dragna från barnets 

hemland till Sverige. Vi tror att genom att arbeta på detta sätt ökas förståelsen och 

möjligheterna i att använda sig av kulturellt mångfald. Arbetet var enligt oss väl förankrat i 

läroplan då internationaliseringen och rörligheten över gränser blir tydlig.  

Vi anser bestämt att det är vår uppgift att som pedagoger arbeta utifrån en tydlig värdegrund. 

Även fast Lpo94 inte är solklar på vissa punkter behövs en förmåga att kunna agera på egna 

beslut. Vi anser att kulturell mångfald är en tillgång och ett privilegium. Det är något att 

bevara och uppskatta. Det kanske är så att vi i dagens samhälle behöver sätta upp regler och 

förordningar för att fostra våra elever till att förhålla sig till detta. Vi tror att det inte går att 

komma ifrån att beröra denna fråga då just arbete i förberedelseklass är rikt mångkulturellt. I 

tidigare text har vi skrivit om pedagoger som genom intervjuer berättat att det är otroligt 

viktigt att se individen i förberedelseklassen. Vår studie har inte funnit något som säger att det 

inte skulle vara så. På den punkten anser vi att samtliga elever berörs i hela Sverige. För att i 

praktiken komma i kontakt med den här sortens problematik räcker det att gå in som student i 

en helt vanlig klass. Den kulturella mångfalden, vikten av tillhörighet och identitet, 

kombinerat med förmågan att hantera och utveckla sitt språk är centralt även i dessa klasser. 

Vi anser att pedagogens komplexa arbete gentemot eleven avsevärt skulle underlättas om det 

gavs bättre förutsättningar att tillämpa en tydligare och mer individbaserad undervisning. Det 

kan uppnås med mer planeringstid, kompetensutveckling och kompetensutbyte med andra 
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yrkesgrupper som ingår i förberedelseklassen. För att det skulle kunna genomföras krävs 

mindre klasser, vilket inte är realistiskt att förvänta sig i nuläget. Även om det i allra högsta 

grad är önskvärt. 

 

Studien har också gjort oss medvetna om det enorma engagemang och professionalism som 

finns hos pedagoger i de förberedelseklasser vi besökt. Ett steg vidare från vår studie skulle 

kunna vara att belysa situationen för pedagoger, specialpedagoger, studiehandledare, 

hemspråkslärare och övrig berörd personal. Att belysa huruvida de får tillgång till 

handledning och fördjupade kunskaper i barnpsykologi och barnpsykiatri. Detta för att på ett 

ännu mer professionellt sätt arbeta med och bemöta barnen. Ur arbetsmiljösynpunkt är det 

viktigt att stärka dessa yrkesgrupper i sitt yrkesutövande med tanke på den containerfunktion 

de har i mötet med eleverna. Barnen måste få det stöd som de behöver samtidigt som 

personalen behöver stöd och stöttnin  för att även de ska orka med att hantera och bearbeta det 

barnen delger dem. Utan att detta ska distrahera i undervisningssituationer. Den ekonomiska 

situationen i samhället i dag styr både skolvärldens förutsättningar att ge bra 

inlärningsmöjligheter och arbetsmiljön för skolans personal. Vi kan här se stort behov av 

aktiva åtgärder för att underlätta för både barnen och pedagogerna. Här har vi stora 

förväntningar på att de åtgärder skolminister Ibrahim Baylan redan vidtagit ska få komma 

flerspråkiga elever tillgodo.   

  

Ett steg från vår studie skulle enligt ovan vara, att belysa pedagogerna, modersmålslärarna, 

studiehandledare och övrig personal. Att undersöka och analysera huruvida det finns tillgång 

till handledning och kunskaper i barnspsykiatri och barnpsykologi. Detta för att optimera 

arbetet och bemötandet med elever i förberedelseklass. 

                                                                                                                                                         
88 Mångfald på minerad terräng Pedagogiska Magasinet nr.3 2004 Runfors, A. s.66 

38  



”Alla araber äter bara potatis” 
En studie om undervisning i förberedelseklass ur ett pedagogperspektiv 

Referenser 

Litteratur 
Axelsson, M red. (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs. 

Stockholm. Repro Print AB 

 

Berk, L.E. (1993) Infants, children, and adolescents Needham Heights, MA. Allyn & Bacon   

 

Björk, M. Liberg, C (2003) Vägar in i skriftspråket tillsammans eller på egen hand 

Stockholm. Bokförlaget Natur och Kultur 

 

Ellneby, Y. (1998) Språkresan En väg till ett annat språk Psykologiförlaget AB  

 

Heath, Shirley B. (1983) Ways with words. Language, life, and work in communities and 

classrooms. Cambridge: Cambridge University press.  

 

Jerlang, E red. (1992) Utvecklingspsykologiska teorier. Arlöv. Almqvist & Wiksell 

 

Johansson, B. Svedner, P-O (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala. X-O Graf Tryckeri AB 

 

Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur 

 

Ladberg, G (1996) Barnen och språken Tvåspråkighet och flerspråkighet i familjen och 

förskolan Lund. Studentlitteratur  

 

Larsson, S (1986) Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Lund. Studentlitteratur 

 

Lärarförbundet, Lärarens handbok, (2002) Lpfö98 Solna. Tryckindustri Information 

 

Löken, A. Melkeraanen, Å (1996) Fånga språket! När svenska är barnens andra språk 

Hässelby. Runa förlag AB 

39  



”Alla araber äter bara potatis” 
En studie om undervisning i förberedelseklass ur ett pedagogperspektiv 

Myndigheten för skolutveckling (2003) Bergman, P Att undervisa elever med svenska som 

andra språk: ett referensmaterial Stockholm. Liber Distribution 

 

Orlenius, K. (2001) Värdegrunden – finns den? Malmö. Prinfo/Team Offset & Media   

 

Patel, R. Tebelius, U (1987) Grundbok i forskningsmetodik Lund. Studentlitteratur  

 

Rodell Olgaç, C (1995) Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik. 

Göteborg. Almqvist & Wiksell 

 

Rodell Olgaç, C (1999) Interkulturella arbetssätt i en förberedelseklass – att lära av sina 

romska och somaliska elever i Axelsson, M red. Tvåspråkiga barn och skolframgång – 

mångfalden som resurs Stockholm. Repro Print AB.  

 

Rubinstein Reich, L. Wesén, B. (1986) Observera mera! Lund. Studentlitteratur 

 

Skutnabb-Kangas, T (1986) Minoritet, språk och rasism. Malmö. Liber Förlag  

 

Virtanen, M-L (1985) Invandrarbarnen och fosterlandet. Malmö. Liber Läromedel 

 

Wellros, S (1992) Ny i klassen Om invandrarbarn i svenska skolan Kristianstad. Kristianstads 

boktryckeri AB 

 

Internet referens 

www.iteachilearn.com  050415 

http://www.sr.se/Ekot  050215 

 

Tidskrifter 

Lärarnas Tidning nr: 20/2004 Lannvik Duregård M, Rutiner hjälper barn som upplevt 

trauman 

40  

http://www.iteachilearn.com/
http://www.sr.se/Ekot 050215


”Alla araber äter bara potatis” 
En studie om undervisning i förberedelseklass ur ett pedagogperspektiv 

Norrköpings Tidningar. Stödundervisning på spanska – lyckad satsning på Hagebyskolan. 
050221 
Pedagogiska Magasinet nr.3 2004 Runfors, A. Mångfald på minerad terräng 

 

Rapporter 

Skolverkets rapport Dnr:01-01:2751 Flera språk – fler möjligheter – utveckling av 

modersmålsstöd och modersmålsundervisningen 2002 

Skolverket rapport Dnr, 99-1942 Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet  

41  



”Alla araber äter bara potatis” 
En studie om undervisning i förberedelseklass ur ett pedagogperspektiv 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

• Vad har du för utbildning? 

• På vilket sätt skiljer sig detta arbete mot att arbeta i en ”vanlig” klass?  

• Hur arbetar du för att främja olika kulturer och bakgrunder?  

• Är barnens/elevens familj delaktig i undervisningen? 

• Hur viktigt tycker du att elevens hemspråk/modersmål är för elevens språkutveckling? 

• På vilket sätt samarbetar hemspråkslärare och ert lärarteam?  

• Förklara vad det samarbetet går ut på?  

• Vilka språk finns representerade på er skola?  

• Finns och erbjuds hemspråk/modersmåls undervisning till samtliga? 
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Bilaga 2  

Observationskriterier 
 
Detta har vi utgått från när vi gjort våra observationer.  

  

• Pedagogens roll i undervisning  

• Pedagogens bemötande gentemot eleverna 

• Klassrummets utformning 
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