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Titel  
Delaktig eller utanför i förskoleklassen – En studie om invandrarelevers deltagande i samlingen 
 
Title  
Taking Part or Not – A Study of Immigrant Pupils´ Participation in Communicative Activities in the Pre-school Class 
 
Författare  
Britta Svan 
 
 
 
Sammanfattning 
 
I min studie har jag följt åtta elever med svenska som andraspråk genom förskoleklassen och årskurs ett. Syftet med 
studien har varit att söka förståelse för varför elever lyckas så olika med sin läs- och skrivinlärning trots att de får 
samma undervisning. Min hypotes har varit att de elever som får svårigheter med att lära sig läsa och skriva inte är 
delaktiga i skolans språkliga gemenskap. 
 
För att söka stöd för mitt antagande har jag observerat eleverna under den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. 
Då observationsstudien var avslutad tog jag del av resultaten på de test som skolan genomförde under tiden i 
förskoleklassen och årskurs ett. Jag har också intervjuat elevernas föräldrar och läraren i förskoleklassen. 
Inledningsvis har jag gjort en teoretisk genomlysning av följande områden: Språklig gemenskap, socialisering till 
skriftspråksanvändning, flerspråkighet och andraspråksinlärning, svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning samt förskoleklassen. 
 
Jag fann att det är nödvändigt att använda flera metoder för att upptäcka de elever som riskerar att få svårigheter 
med sin läs- och skrivinlärning. Under observationerna framgick det tydligt hur elever som inte är fonologiskt 
medvetna förhåller sig till den pedagogiska samlingen. Däremot identifierade jag inte de elever som hade ett mycket 
begränsat ordförråd. Detta framgick då elevernas ordförråd testades när de började i årskurs ett. Då en förutsättning 
för att vara delaktig i den språkliga gemenskapen är att eleven förstår ordens betydelse bör detta test genomföras så 
tidigt som möjligt då eleven börjar i förskoleklassen. Jag fann också att studiehandledning på modersmålet är ett 
viktigt stöd för många elever om de har ett begränsat ordförråd i undervisningsspråket. 
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Inledning 
 

Av en slump kom jag att undervisa i svenska som andraspråk då jag 1975 var klar med min 

lärarutbildning. Jag hade dittills inte ägnat detta ämne en tanke och ämnet fanns inte med 

inom den grundläggande lärarutbildningen. Min första tjänst var i en förberedelseklass och 

den kom snart att bestå av 21 elever från 11 olika länder. Efter en tid började jag undervisa 

elever som hade kommit längre i sina svenskkunskaper, som följde övrig undervisning i en 

klass men som fortfarande behövde undervisning i svenska som andraspråk. Under årens lopp 

har jag haft elever från alla världsdelar utom Australien. Jag trivdes med utmaningarna och 

det oförutsägbara i att det varje morgon kunde stå en ny elev i dörren. Flera år senare kom SÖ 

att beskriva andraspråkslärarens  arbete på ett sätt som jag tycker stämmer precis: ”En lärare i 

svenska som andraspråk tvingas söka sig fram på nya vägar, utan trygga, säkra metoder och 

utan heltäckande läromedel – en utmaning och en unik möjlighet att själv utvecklas” (SÖ, 

1987 sid. 33). 

 

Jag insåg snart att min verktygslåda inte räckte för att möta alla elevers behov. Förutom att 

delta i alla kurser och konferenser som erbjöds läste jag också in ämnesbehörighet på 

universitetet. Detta var nödvändigt och gav mig mycket i mitt arbete med att stötta alla elever 

i deras språkutveckling. Mångfalden av elever väckte ständigt nya frågor som krävde nya 

verktyg. I mitt sökande efter metoder som kunde ge alla elever stöd läste jag för några år 

sedan en artikel av John Ogbu (1997). Jag blev intresserad av den fråga som var utgångspunkt 

för artikeln ”Why do some minority children, in spite of their distinctive discourse style, learn 

to participate effectively in the discourse  style of teacher and the school, whereas others do 

not?” (Ogbu, 1997 sid. 21). Han menar att orsaken till att vissa barn misslyckas är att de inte 

är delaktiga i skolans språkliga gemenskap. Jag blev nyfiken på vad han avsåg med detta 

begrepp och kände att det var en ny väg att utforska. Det tänker jag göra med hjälp av denna 

studie. 

 

Bakgrund 
 
Före slutet av 1960-talet var andelen invandrarelever i den svenska skolan liten. De som 

flyttade hit, huvudsakligen barn till arbetskraftsinvandrare, undervisades enligt det som 

Grosjean (1982) kallar ”Sink or swim”-metoden. Med det menar han att den nyinvandrade 
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eleven sätts direkt i ordinarie undervisning utan kunskaper i undervisningsspråket. Hur detta 

kunde upplevas beskrivs av bland andra Anti Jalava (1976).  
Men in ska jag hur som helst, för nu ringer klockan igen. Och en ny lektion tar sin början. Men den 

här gången ritar jag inte. Jag försöker komma underfund med vad dom har för sig. Det är nämligen så 

att jag känner igen några ord som läraren säger. Ordet ”boy” har jag hört på bio, och ordet ”car” 

också. Det är väl engelska. Inte för att jag kan engelska, men en del ord har man hört många gånger. 

Det måste nog vara så att dom har lektion i engelska. (Jalava, 1976 sid. 75) 

 

Den ena kallar mig för finne och finnjävel. Jag vet vid det här laget vad orden betyder, och när jag nu 

får höra dem igen hettar det till. Jag försöker hålla mig lugn, men det måste synas för alla att jag är 

retad. Och det är ju det dom vill. Reta en bara för att det ska bli slagsmål, så att dom ska få klappa till 

en för att man inte är som dom och för att man inte kan prata. Dom kan stå och slänga ur sig hur 

mycket skit som helst utan att jag fattar exakt. Och ringen tycker att det är spännande. Dom vill se 

slagsmål. Finnar och svenskar, eller finne och svenskar. (Jalava, 1976 sid. 82) 

 

Slagsmålen är inte det värsta. Värre, och det som gör att jag är rädd för att gå till skolan, är det som 

händer i klassrummet. När läraren ber mig att läsa högt ett stycke ur läseboken stiger skrattsalvorna 

genast upp i taket. Ibland klarar jag några ord, men aldrig en mening tills vrålet bryter loss. Och på 

rasterna härmar dom mitt uttal under öppet hån med spefulla blickar. Nån enstaka gång tror jag mig 

kunna svara på en fråga, men när jag räcker upp handen och får säga det jag tror är svaret väller 

fnittret och applåderna genast fram. Därför har jag bestämt mig för att tiga. Men att tiga är minst lika 

obehagligt som att försöka säga nåt. Man känner sig som en fårskalle, (Jalava, 1976 sid. 109 – 110) 

 

Så sent som i den allmänna delen av Lgr-69 nämns inte invandrare eller invandrarelev.1970 

gav Skolöverstyrelsen (SÖ) ut ett supplement till Lgr-69 med anvisningar om hur stöd-

undervisning av de invandrarelever som inte hade tillräckliga kunskaper i svenska skulle 

organiseras. ”En mjuk och på samma gång effektiv anpassning till svenska skola kan uppnås 

om de utländska barnen vid ankomsten till skolan i Sverige placeras i en förberedelseklass 

under några veckor, varefter utflyttning sker till den klass där de skrivits in.” (SÖ, 1970 sid. 

11). Ett alternativ var att eleverna placerades i klass direkt och att de under de första 20 

veckorna fick stödundervisning med 14 veckotimmar de första veckorna. Därefter minskade 

stödet successivt till tre veckotimmar de sista åtta veckorna. Dagens forskare menar att det 

under gynnsamma förhållanden tar cirka två år för en elev att tillägna sig kommunikativ 

förmåga i sitt andraspråk. Att uppnå den språkliga kompetens som krävs för att klara 

undervisningen i skolans läsämnen tar betydligt längre tid, två till åtta år, beroende på elevens 

ålder när den anländer. Snabbast går det normalt för de yngre elever som har en påbörjad 

skolgång i hemlandet (Skolverket, 2000). 
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I och med Lgr-80 blev svenska som främmande språk ett eget ämne med kursplan och 

betygskriterier och fick formellt samma status som övriga ämnen. Men många av dem som 

hade kämpat för ämnets status ansåg fortfarande att det var för mycket av skuggämne och 

komplement till modersmålssvenskan. 1980-talets forskning gav nya kunskaper om ämnet och 

1985 fick det byta namn och kallades i enlighet med internationell praxis, svenska som 

andraspråk. Samma år publicerade SÖ ett kommentarmaterial ”Svenska som andraspråk, 

grundläggande färdigheter” (1985). Under de följande åren utkom ytterligare två 

kommentarmaterial om ämnet. Från 1985 kunde blivande grundskolelärare välja svenska som 

andraspråk i sin ämneskombination. 

 

I samband med att grundskolans nuvarande läroplan, Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 

1994) infördes togs kursplanen i svenska som andraspråk bort. Man ansåg att båda 

svenskämnena skulle följa samma kursplan eftersom målet för båda ämnena var detsamma. 

Efter omfattande protester från ämnesexperter och forskare, bl.a. Gunnar Tingbjörn, 

återinfördes kursplanen för svenska som andraspråk 1995. Sedan 1997 är det ett kärnämne 

även i gymnasieskolan och ger behörighet till universitets- och högskolestudier. 

 

Grundläggande bestämmelser för förskola och grundskola regleras i skollagen. För 

grundskolan tillkommer skolförordningen som innehåller bestämmelser för hur skolan ska 

organiseras samt elevers rätt att få det stöd som de behöver. De grundläggande värden som 

ska prägla verksamheten och de mål och riktlinjer som ska gälla slås fast i läroplanerna, för 

förskolan Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) och för grundskolan Lpo-94. Dessutom 

finns bindande föreskrifter för statens krav på utbildningen i grundskolan i kursplanerna för 

olika ämnen. Fram till 1998 var förskoleklassen en del av förskolan och kallades då 

deltidsförskola. Kommunerna var skyldiga att erbjuda alla sexåringar en plats i deltidsgrupp 

men det var frivilligt att delta. När förskoleklassen inrättades och blev en egen skolform blev 

den också en del av grundskolan och delar läroplan med den. Men till skillnad från resten av 

grundskolan är förskoleklassen fortfarande en frivillig skolform. Den saknar föreskrifter i 

grundskoleförordningen och det finns ingen timplan som föreskriver innehållet i 

verksamheten. 

 

En följd av detta är att det saknas föreskrifter för hur man i förskoleklassen ska ge stöd till 

elever med ett annat modersmål. I förskolan (Lpfö-98) utgår man från att barnet tar till sig och 
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lär sig att behärska språket när det finns med i verksamheten. Vidare betonas det i förskolans 

läroplan att all personal ”skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling” 

samt ”bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål” (Lpfö-98 sid. 10). I grundskolans läroplan (Lpo-94) nämns inte 

elever med annat modersmål. Där anges att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevens 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Undervisning riktad till elever som 

behöver undervisning i svenska som andraspråk regleras i skolförordning och kursplaner. 

 

Det innebär att kommuner och skolor fritt kan välja hur de vill anordna undervisningen för 

elever med ett annat modersmål i förskoleklassen. I den skola där jag har genomfört min 

studie har man lagt upp svenskundervisningen enligt förskolans läroplan. Det innebär att det 

för en elev kan innebära en återgång till 1960-talets metodik, ”sink or swim”. ”Och visst 

händer det att ett eller annat icke-simkunnigt barn som kastas i vattnet lyckas ta sig i land 

genom att försöka bete sig som det sett hur andra barn gör i en liknande situation” 

(Tingbjörn, 2000 sid. 270). 

 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet med min studie är att undersöka om språkligt utanförskap kan vara en möjlig orsak till 

att några elever inte kan tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet och att de därför inte 

når kunskapsmålen för undervisningen. 

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur signalerar eleven eventuellt utanförskap? 

 

• Vilket samband kan jag se mellan mina iakttagelser under observationerna och elevers 

   resultat på obligatoriska test? 

 

• Vilket stöd får jag av andra forskares resultat då jag söker förklaringar? 
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Teoretisk bakgrund 
 

Språklig gemenskap 
 
 
Begreppet ”speech community” har sitt ursprung i sociologisk forskning kring orsaker till att 

minoritetsbarn har svårigheter med att lära sig läsa och skriva på majoritetsspråket (Ogbu, 

1997). Övertygade om att det inte berodde på språkliga brister eller stora skillnader mellan 

språken började forskarna söka svar i barnens sociala miljö. De pekade på att när människor 

lär sitt språk lär de sig samtidigt kulturella regler för hur språket används. De individer som 

ingår i en språklig gemenskap (jag kommer i fortsättningen att använda denna svenska 

översättning) har inte bara ett gemensamt språk, de har också gemensamma regler för hur 

detta språk används. Detta gäller både språkets verbala och dess ickeverbala koder och 

inkluderar gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk såväl som suckar, skrattets och gråtens 

betydelse. Reglerna styr också vilken distans man håller till varandra och man är väl 

medveten om när det är tillåtet att prata och när man ska vara tyst. 

 

John Ogbu (1997) som är född och uppvuxen i Nigeria är antropolog. Han har studerat 

antropologi i USA och har sedan dess varit verksam där. Han ansluter sig till sociologins 

uppfattning att barnens sociala miljö spelar stor roll för deras språkutveckling och han tar 

denna forskning som utgångspunkt när han söker svar på frågan varför vissa minoritetsbarn 

misslyckas i skolan medan andra lyckas. Han menar att den grundläggande frågan är varför 

vissa minoritetsbarn har en naturlig fallenhet för att framgångsrikt delta i och förstå lärarens 

och skolans sätt att samtala, medan andra misslyckas med detta (Ogbu, 1997). Han menar att 

det måste finnas ytterligare faktorer att ta hänsyn till eftersom det skiljer så markant mellan 

olika minoritetselevers förmåga att ta till sig skolans läs- och skrivundervisning. Han anser att 

det är av avgörande betydelse om gruppen eller individen hamnar i minoritetsställning 

frivilligt eller ofrivilligt samt det förhållande som råder mellan medlemmar av majoriteten och 

medlemmar från minoriteten. 

 

Ogbu (1997) använder USA som exempel och jämför de grupper som frivilligt har sökt sig till 

landet för att skapa sig ett bättre liv med dem som lever där efter slaveri och kolonialism. En 

mellangrupp utgör flyktingar och gästarbetare som inte har flyttat frivilligt men som ändå ser 

det nya landet som en möjlighet till ett bättre liv. Den som söker sig till ett annat land för att 

försöka uppnå bättre ekonomiska och sociala villkor är inställd på att inledningsvis stöta på 
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språkliga svårigheter och ser dessa som hinder som ska övervinnas. Ofrivilliga minoriteter ser 

det nya språket som ett hot mot deras identitet och utvecklar ofta en egen variant av det nya 

språket. Detta har I Sverige kommit att kallas för rinkebysvenska. Uttrycket myntades på 

1990-talet och hade sitt ursprung i den forskning kring ungdomsspråk och ungdomskulturer 

som Ulla-Britt Kotsinas (1998) då bedrev i några stockholmsförorter. Hon fann då att det i de 

multikulturella och mångspråkiga förorterna hade utvecklats både ett språk och en kultur som 

uteslutande användes av ungdomar i området. Kotsinas (1998) påpekar att detta inte är 

specifikt för Rinkeby utan fenomenet är typiskt för alla storstadsnära förorter som 

kännetecknas av att många språk och kulturer samsas där. Ofta präglas dessa områden också 

av låg status, socialt utanförskap och hög arbetslöshet. Det ”nya” språket är ett utpräglat 

kamratspråk och används bara av dem man känner samhörighet med. Det skapar gemenskap 

mellan ungdomar från många kulturer och de ”svennar” som vill tillhöra gruppen måste också 

lära sig språket. Det är även ett sätt att markera att man inte låter sig uppslukas av 

majoritetssamhället. På detta sätt formar ungdomar med invandrarbakgrund sin nya identitet i 

sitt nya hemland (Kotsinas, 1998).  

                                                                               

Detta gäller inte bara USA, ”This framework can apply to any race, ethnic group or 

country…….It is a minority group´s history rather than its race or ethnicity that determines 

both its relationship to the dominant group in society and its status as a voluntary or an 

involuntary minority.” (Ogbu, 1997 sid. 35) Detta illustrerar han med att beskriva några  

minoritetsgrupper: t.ex. lär sig koreaner språket och är framgångsrika i skolan i USA och 

Kina där de är frivilliga minoriteter. Det medför att de har framgångar på arbetsmarknaden 

vilket höjer deras sociala status. I Japan däremot, där de är ofrivillig minoritet lyckas de 

betydligt sämre med språk och skolgång vilket gör att de lyckas sämre på arbetsmarknaden 

och därmed får de lägre status. 

 

Axelsson (1999) refererar till den europeiska forskning som har genomförts utifrån Ogbus 

teorier och hon pekar på den kritik som då har framkommit. Man menar att det finns fler 

faktorer än frivillighet eller ofrivillighet som styr hur en minoritetsgrupp lyckas i skolan. 

Axelsson (1999) refererar till en nederländsk studie som visar att barn från den före detta 

kolonin Surinam klarar sig förhållandevis bra i den nederländska skolan. Hon påpekar att 

detta kan bero på att de som emigrerade från Surinam till Nederländerna tillhörde en elit som 

redan kunde språket och som hade anammat den nya kulturen. Den europeiska invandringen 
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har delvis ett annat ansikte än invandringen har i de länder som har byggts upp av invandrare. 

Exempel på sådana länder är USA, Kanada, Nya Zeeland och Israel (Axelsson, 1999). 

 

Även Ogbu (1997) påpekar att en minoritetsgrupps ställning i samhället inte är statisk utan att 

den förändras över tid. Alla individer i gruppen följer inte heller gruppens mönster. Hur denna 

förändring utvecklas är i stor utsträckning beroende på om  gruppen och individen uppnår sina 

mål med språktillägnandet och får det ekonomiska och sociala utbyte som de förväntade sig 

när de lärde sig läsa och skriva majoritetens språk. Det är viktigt att individen upplever en 

positiv och bekräftande interaktion med medlemmar av den nya kulturen om de ska investera 

sin självkänsla, dvs. sin identitet i att tillägna sig det nya språket och aktivt delta i den 

kulturen (Cummins, 2001). Om individer däremot nekas de fördelar som förknippas med att 

tillägna sig språk och utbildning i samhället kan de bli desillusionerade och fråga sig varför de 

ska anstränga sig och lägga tid på att lära sig tala som majoriteten. ”The younger generations 

may resort to language inversion, making their language frame of reference oppositional.” 

(Ogbu, 1997 sid. 36). 

 

Den allmänna skolan eller dess klassrum kan ses som en sorts språklig gemenskap där många 

språkliga erfarenheter ska samsas (Ogbu, 1997). Läraren representerar oftast den dominerande 

gruppen, det vill säga den vita medelklassen. Eleverna kommer från olika språkliga 

gemenskaper och har olika erfarenheter av hur språket används. De elever som har samma 

kulturella bakgrund som läraren har inga svårigheter att förstå och att bli förstådda av läraren. 

De har ett ordförråd som läraren förväntar sig och de behärskar reglerna för hur språket 

används. Elever som har en annan kulturell och eller språklig bakgrund har lärt sig andra 

regler för hur språket används. Om skillnaderna i språkbruk är stora kan minoritetselevernas 

språk fördömas av läraren och skolan. De måste tillägna sig medelklassens språkbruk för att 

inte hamna utanför den språkliga gemenskapen. Svårast har de elever som både har ett annat 

modersmål och en annan klassbakgrund. Cummins (2001) menar att man i skolan måste lära 

sig hur man undervisar ett elevunderlag som avviker väsentligt från de ”vanliga” vita, 

enspråkiga eleverna med kulturellt homogen medelklassbakgrund och för vilka läroplanen en 

gång utarbetades (Cummins, 2001). Då kan man få bukt med de ständiga misslyckanden som 

präglat undervisningen av elever med annan språklig och kulturell bakgrund. En del 

minoritetselever får större svårigheter än andra. Ogbu (1997) påpekar att detta inte beror på att 

dessa elever inte har ett fullt utvecklat språk. Deras språk fungerar mycket bra i den kultur de 
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lever i. Det kan också skilja sig när det gäller olika gruppers inställning till och vilja att 

anpassa sig till majoritetens kultur och språk. 

 

Det finns två huvudgrupper av minoritetselever, invandrare och inhemska minoriteter. Dessa 

skiljer sig ofta åt när det gäller att tillägna sig majoritetens språk (Ogbu, 1997). En 

nyinvandrad elev är väl medveten om vilka språksvårigheter den har. Den måste helt enkelt 

lära sig ord och begrepp på det nya språket. Det är ett hinder som ska övervinnas och de 

upplever det sällan som ett hot mot sin identitet. Det är inte ovanligt att de har samma 

kulturella bakgrund som läraren och skolan har stor förståelse för deras problem och ger dem 

till en början tillrättalagd undervisning t.ex. andraspråksundervisning. För de inhemska 

minoriteterna är det annorlunda. De talar skolans språk men deras språkbruk är annorlunda 

och strider ibland mot skolans språkbruk. De upplever ofta skolans försök att ändra deras 

språkbruk som ett hot mot skolans identitet. Lärarens inställning till dessa elever är sällan till 

någon hjälp, de förväntar sig att eleven förstår det språk de använder. När de inte gör detta blir 

de misstolkade och deras kultur fördöms (Ogbu, 1997). 

 

Människor som flyttar från en kultur till en annan drabbas ofta av någon form av kulturchock,  

Framför allt om kulturerna skiljer sig mycket åt. Att anpassa sig till den nya kulturen är ofta 

en stor prövning och det kan ta lång tid. Invandrare anpassar sig olika snabbt till den nya 

kulturen och några anpassar sig aldrig. Orsaken kan vara dels att de själva inte vill anpassa 

sig, dels att samhället inte släpper in dem. Axelsson (1999) menar att det skulle vara fruktbart 

att sätta fokus på skolan som organisation och undersöka hur skolan bäst organiseras för att 

möta de behov som elever med olika bakgrund har så att de kan använda och utveckla sin 

inlärningspotential. I vilken utsträckning ger skolan minoritetselever möjlighet att utveckla 

dubbla tillhörigheter och känna sig trygga med det? ”För den tvåspråkige eleven skulle detta 

betyda att elevens modersmål betraktas som den tillgång det faktiskt är och inte som ett 

problem samt att modersmålet får sin rättmätiga roll i elevens lärande” (Axelsson, 1999 sid. 

33). Cummins (2001) påpekar att den lärare som gör elevens tvåspråkighet till ett problem 

förmedlar att eleven bör lämna sitt språk och sin kultur utanför skolans väggar. Det finns 

också de invandrare som gör allt för att assimileras i den nya kulturen. I båda fallen förblir 

personen enkulturell. Det vanligaste är att tvåkulturella personer blandar sina båda kulturer. 

Det finns dock få exempel på personer som fullt ut använder båda kulturerna och skiftar 

mellan dessa (Grosjean, 1982; Ogbu, 1997). 
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För barnen kan det vara extra svårt att leva i två kulturer. De måste snabbt anpassa sig till den 

nya kulturens förskola och skola. Där krävs att de identifierar sig med sina nya kamrater och 

de nya vuxna som de möter. Detta kan leda till konflikter mellan föräldrarna och det 

omgivande samhället. Axelsson (1999) refererar till en nederländsk studie som visade att 

turkiska och marockanska föräldrar till en början hade en positiv syn på skolan och den 

utbildning som erbjöds. När barnen kom upp i tonåren utvecklade föräldrarna en mer kritisk 

inställning till skolan. De upplevde då skolans socialiserande funktion som ett hot och blev 

rädda att deras barn skulle skaffa fel kamrater, börja anamma värdlandets kulturella 

värderingar och fjärma sig från den egna familjen och kulturen. I de flesta fall anpassar sig 

föräldrarna så småningom men en del gör det inte. Detta kan leda till att barnen revolterar mot 

sina föräldrar och till och med vägrar att kommunicera på modersmålet. De flesta klarar dock 

bra att leva med två språk och två kulturer och kan bejaka och trivas med båda (Grosjean, 

1982). 

 

Skolan är den plats där språkliga och kulturella skillnader uppenbaras och blir tydliga. Skolan 

är också den möjliga plats där respekt och förståelse för skillnader kan utvecklas. Ogbu 

(1997) pekar på de brister i skolans organisation som kan leda till problem medan andra 

forskare ägnar sig mer åt skolans möjligheter att utvecklas och bygga upp ett förtroende 

mellan olika grupper. En gemensam synpunkt är att undervisningen måste bygga på 

ömsesidig respekt och förtroende mellan elev och lärare (Axelsson, 1999; Cummins, 2001; 

Ogbu, 1997). Cummins menar att detta är viktigare för eleverna än någon undervisnings- 

metod. En annan viktig faktor som framhålls är att eleverna får möta förebilder från den egna 

kulturen som utan att ha givit upp den egna kulturen har lyckats i majoritetssamhället. 

Axelsson (1999) refererar till en studie av Navajo-ungdomar som visar att de mest 

framgångsrika skoleleverna var de som kände sig rotade i den traditionella kulturen. De som 

var mest i riskzonen för att misslyckas i skolan var de som fjärmat sig från den egna kulturen 

och som samtidigt upplevde en raskonflikt. Det är också viktigt att lärare har höga 

förväntningar på alla elever samtidigt som de har ett uppmuntrande förhållningssätt till dem. 

Lika viktigt är det att visa respekt för elevernas föräldrar och underlätta deras engagemang i 

skolan. Vikten av detta kan inte nog understrykas (Axelsson, 1999).   

 

Ogbu (1997) är inte pedagog och han har inte bedrivit sin forskning i skolan. Han beskriver 

vilka faktorer i barnens sociala bakgrund som kan förorsaka svårigheter när de ska lära sig 

läsa och skriva. Sandström-Kjellin (2002) är pedagog och hon har i sin avhandling använt 
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begreppet ”språklig gemenskap” som en av flera faktorer då hon har undersökt 14 elevers 

läsutveckling under deras första skolår. Fem av dessa elever hade ett annat modersmål och de 

lärde sig läsa och skriva på sitt andraspråk. Under en videofilmad sekvens då klassläraren 

förhörde veckans läsläxa undersökte hon om eleverna visade tecken på att inte vara delaktiga i 

den språkliga gemenskapen. Hennes tolkning av begreppet språklig gemenskap är: ”Kriterier 

för att barnet inte är delaktig i den språkliga gemenskapen är att barnet flyttar sig bort från 

läraren och/eller att barnets tal avviker från det förväntade (att barnet till exempel rabblar 

monotont eller viskar ängsligt) och/eller att barnet ändrar sitt svar istället för att precisera, när 

läraren/forskaren ställer frågan: varför? ” (Sandström-Kjellin, 2002 sid. 47-48). 

 

Socialisering till skriftspråksanvändning 
 

Att lära sig tala är en naturlig process medan det är onaturligt att lära sig läsa och skriva 

(Lundberg, 2006). Tala lär sig barnet i interaktion med sin närmaste omgivning medan läsa 

och skriva är konstruerade processer som i stor utsträckning förknippas med skolans 

verksamhet. Men när barnet börjar skolan har det redan förvärvat en förväntan på läsande och 

skrivande och hur man använder det. Heath (1983) har undersökt hur barn socialiseras till 

skriftspråksanvändning i tre olika klasskulturer i USA. De tre samhällena låg nära varandra, 

så nära att barnen gick i samma skola. Invånarna där var alla läs- och skrivkunniga men de 

använde sin läsfärdighet på olika sätt. I Roadville bodde vit arbetarklass och i Trackton svart 

arbetarklass. Den tredje gruppen, Townspeople, utgjordes av både vit och svart medelklass. 

Det var medelklasskulturen som präglade undervisningen för barnen från de tre samhällena. 

 

Människorna i Roadville hade varit textilarbetare i fyra generationer. Man levde i  kärn- 

familjer med högst tre barn. Ett nyfött barn skulle helst ha eget rum som man fyllde med 

pedagogiska leksaker och utrustning för att måla och rita. Man började tidigt prata med 

barnen och deras första ord uppmärksammades. Man var noga med att rätta dem när de 

uttalade orden fel. Föräldrarna började tidigt att läsa för barnen, men de skulle sitta stilla och 

tysta under tiden för att kunna svara på frågor efteråt. De valde ofta sedelärande berättelser så 

att barnen skulle lära sig vad som var rätt och fel. Fantasiberättelser såg de som fördärvliga, 

som att uppmuntra barnen att ljuga. Mammorna tog själva hand om sina barn tills de vid fyra 

års ålder började i förskolan.  Före skolstarten använde mammorna mycket tid och möda på 

att förbereda barnen för skolan. De ställde ofta vad- vem- och var-frågor och var måna om att 



13 

barnen skulle göra och svara rätt. I Roadville var det de vuxna som lärde barnen vad de 

behövde kunna. Men när barnen började skolan slutade de tvärt med att träna dem och läsa för 

dem. Då hade de gjort sitt och överlämnade hela ansvaret till skolan. Föräldrarna varken 

frågade om eller hjälpte sina barn med läxor. Skolans hemuppgifter som krävde material eller 

kunskaper blev inte utförda. Barnen i Roadville såg sällan sina föräldrar läsa eller skriva. 

Föräldrarna såg skolan som nödvändig att genomföra men de förväntade sig inte att barnen 

skulle ha någon praktisk nytta av den. Den hade inget med deras senare arbetsliv att göra och 

de slutade skolan så snabbt som möjligt (Heath, 1983). 

 

I Trackton hade man i förra generationen varit småjordbrukare men försörjde sig nu som 

lantarbetare och bomullsplockare. Flera generationer bodde tillsammans, dock bodde sällan 

de små barnens föräldrar tillsammans. En ansvarstagande man skulle först och främst ta hand 

om sin mor, hans barn kom i andra hand. Därför bodde han kvar hos sin mor även sedan han 

hade fått egna barn. Mammorna var ofta mycket unga. De ammade inte sina barn och barnet 

sköttes ofta av en äldre släkting, oftast mormor. Under de första åren hade barnet inte ens en 

egen säng. De levde i ständig fysisk kontakt med en vuxen och de bars omkring nästan som 

om de hade varit en extra kroppsdel. Man läste inte för barnet och man pratade inte heller med 

det förrän barnet själv ställde krav på att få delta. Man ställde sällan frågor till barnen, frågor 

ställde man när man ville veta något och barn vet sällan mer än vuxna. När detta hände var det 

oftast något de skulle stå till svars för och då gällde det att snabbt hitta på en kreativ 

förklaring (Heath, 1983).    

 

Läsande i Trackton bedrevs i grupp och man läste för att skaffa sig, eller få stöd för, sina 

argument i de verbala dueller som ofta förekom. Barnen fick vara med vid alla typer av 

diskussioner. Munvighet skattades högt, särskilt hos män och pojkar. Det var viktigare att det 

man sa var roligt än att det var helt sant. De småpojkar som lärde sig denna konst blev allas 

gunstling. Barnen var nästan alltid tillsammans med vuxna. De iakttog olika personer, 

uppmuntrades att prova olika roller, för att hitta den roll som passade dem bäst. De vuxna 

satte varken gränser eller uppfostrade dem, barnen blev i alla fall som de blev. I Trackton fick 

barnen själva lära sig det de behövde kunna. De vuxna förberedde inte barnen för skolan men 

de uppmanades att sköta sig i skolan och göra sitt bästa (Heath, 1983).  

 

Townspeople började tala till sina barn när de var nyfödda. Man lärde dem också att lyssna 

och vänta på sin tur. Skolan var en del av livet och man blandade erfarenheter från den och 
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böcker som man hade läst med sitt dagliga liv. Föräldrarna ställde tidigt vad- vem- var-frågor 

och när barnen blev äldre gick de vidare och ställde reflekterande frågor där barnen fick 

fundera över varför något hände eller vad som skulle hända sedan. De jämförde ofta det som 

hände i böcker med det som hände i verkligheten. Barnen fick avbryta en berättelse och ställa 

frågor. De kom väl förberedda till skolan och dess språk (Heath, 1983). 

 

Barnen från Roadville klarade de första skolåren bra då de kunde en del då de började. De föll 

igenom senare då det förväntades av dem att de skulle kunna arbeta självständigt och dra egna 

slutsatser. Barnen från Trackton misslyckades direkt. Inget av det de kunde passade i skolan. 

De kunde inte sitta still och de kunde inte svara på frågor. De kunde inte vänta på sin tur 

eftersom de var vana vid att om de hade något att säga måste de avbryta de vuxna. Det som de 

var bäst på, att härma vuxna, uppskattades inte alls av deras lärare. Det var mycket ovanligt 

att någon gick vidare till högre studier. De flesta barnen från Townspeople lyckades bra i 

skolan och de gick vidare till högre studier. 

 

Trots att samtliga föräldrar var läs- och skrivkunniga och positiva till skolan lyckades deras 

barn mycket olika. Heath (1983) har genom studien försökt ta reda på varför det är så. Hon 

påpekar att det är mycket viktigt att eleverna får möjlighet att reflektera över det de läser. Om 

inte föräldrarna kan ge dem detta måste skolan ta ansvaret. Hon menar att det därför är en 

förutsättning att lärarna känner till sina elevers kulturella bakgrund så att de kan bygga sin 

undervisning utifrån det. 

 

En studie i Heaths anda har Margret Obondo (2005) genomfört i samarbete med Christina 

Rodell Olgac och Salanda Robleh bland somaliska familjer i Rinkeby. Studien har genomförts 

under tre år på förskolan Afgoye som är en specialavdelning för somaliska barn. Det som 

utmärker en specialavdelningen är att alla barn har samma språkliga och/eller etniska 

bakgrund medan undervisningsspråket i huvudsak är svenska. En specialavdelning är ett 

tidsbegränsat projekt och skall upphöra när målet med verksamheten är uppnått. De föräldrar 

som anmäler sina barn till Afgoye är angelägna om att deras barn ges möjlighet att behålla 

och utveckla sitt modersmål, sin kultur och religion. Rapporten är en sammanfattning av 

Somaliaprojektet (1999 – 2002) vars mål var att undersöka  förskolebarns språksocialisation 

då minoritetsbarn exponeras för och dras med i aktiviteter på den språkliga majoritetens 

villkor.  
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Obondo (2005) lyfter fram vilka faktorer som traditionellt anses avgöra om minoritetsbarn har 

framgång eller misslyckas i majoritetens skola. I samtliga fall utgår man från att flertalet 

lärare kommer från samhällets dominerande socialgrupper och att de är omedvetna om den 

kulturella kunskap och det kommunikationssätt som minoritetselever har. Deras misslyckande 

har förklarats med att de kommer från psykologiskt fattiga miljöer, representerar kulturer som 

lärarna inte förstår eller att eleverna gör motstånd mot majoritetskulturen och struntar i 

skolan. Obondo menar att kulturer inte är så statiska som det framstår i de olika förklarings- 

modellerna. Hon framhåller att kulturer ständigt påverkas och förändras i kontakt med det 

omgivande samhället. Det är därför viktigt att det skapas mångsidiga och givande 

kontaktzoner mellan kulturerna. För att gestalta hur detta kan gå till använder hon sig av 

ganmametaforen, vilken har sitt ursprung bland urinvånarna i Australien. Ganma handlar 

ursprungligen om den kontaktzon som uppstår när det söta flodvattnet möter det salta 

havsvattnet i Australiens kustområden. Metaforiskt handlar ganma om kulturmöten där det 

söta representerar minoriteten och det salta majoriteten. Om det salta vattnet översvämmar 

land ställer det till stor skada medan det söta vattnet inte kan åsamka havet någon nämnvärd 

skada. Kan man däremot bevara balansen inom ganmaområdet bildas ett näringsrikt vatten där 

mångsidiga livsformar kan utvecklas. Somaliaprojektets vision är att utveckla ett sådant 

område där kulturella identiteter kan stärkas (Obondo, 2005). 

 

För att undersöka om förskolan Afgoye kan vara en ganmamiljö följer Obondo (2005) och 

hennes forskargrupp verksamheten på förskolan under tre år. De genomför också fyra 

fallstudier för att få en nyanserad bild av barnens olika lärandemiljöer, både i hemmet och i 

det omgivande samhället. De familjer som ingår i studien har bott i Sverige cirka tio år. De 

försöker ”dra åt samma håll” för att barnen ska få en så bra start som möjligt i det svenska 

samhället. Även om familjerna har låtit sig påverkas på olika sätt av majoritetssamhället har 

de några områden som de arbetar gemensamt för att lösa. De är överens om att barnens 

skolgång är viktig och de ordnar gemensamt läxhjälpsgrupper så att barnen till föräldrar som 

kan för lite svenska för att själva kunna hjälpa sina barn också får hjälp. De försöker också 

delta i de föräldramöten som skolan ordnar. Förutom skolan tycker föräldrarna att den 

islamska kulturen och religionen är viktig. Många barn går i koranskolor på fritiden. De är 

också angelägna om att barnen ska fortsätta att vara tvåspråkiga. 

 

Flera föräldrar hade valt Afgoye med förhoppningen att deras barn skulle lära sig och 

vidareutveckla somaliska värderingar. Även om det huvudsakliga undervisningsspråket var 
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svenska och att målet var att förbereda barnen för kommande skolgång fanns också det 

somaliska med. Av tradition lär sig somaliska barn mest genom att se hur de vuxna gör och 

inte genom verbal interaktion och de i vårt samhälle så vanliga vad-, hur- och varför-frågorna. 

För att bygga broar mellan de olika lärandetraditionerna fanns en somalitalande assistent i 

gruppen och föräldrarnas synpunkter och önskemål möttes med respekt. Obondo (2005) anser 

att kulturerna blandades på ett sådant sätt att man kan tala om ganma. Hon beklagar att 

Afgoye upphörde att fungera som somalisk förskola 2002. 

 

Obondo (2005) avslutar med att påpeka att ett barns språksocialisering är beroende av många 

faktorer. Hon har valt tre områden som speciellt viktiga, hemmet, närsamhället samt 

majoritetssamhällets institutioner. Hon pekar på att den vanliga uppfattningen att hemmet 

representerar tradition och stabilitet medan skolan står för förändring inte stämmer för de 

studerade familjerna. I den här gruppen lever familjerna i konstant förändring och barnens 

språktillägnande påverkas av både gamla och nya traditioner samt ett stort inflytande från 

multimedia. Här är det skolan som står för tradition och stabilitet. Obondo menar att skolan 

och dess pedagoger måste agera brobyggare i den mångkulturella skolan så att en produktiv 

kulturblandning uppstår. Det behövs starka och beständiga verksamheter där elevernas olika 

erfarenheter och känslomässiga behov respekteras. Hon avslutar studien med följande ord: 
 

Denna och andra studier visar på att det inte räcker med god vilja och hårt arbete från lärarnas sida. 

Alla ansträngningar att bygga språkliga och kulturella broar måste också ta itu med den existerande 

ojämlikheten när det gäller tillgång till kulturell makt och ekonomiska resurser. Så kan vi skapa 

möjligheter för barnen i den här studien att till fullo använda sina kulturella och språkliga tillgångar 

och utveckla sitt språk och sin litteracitet för att omdana sina världar och sina liv.                      

(Obondo, 2005 sid. 140).  
 

Nauclér (2000, 2004) Har genomfört en longitudinell förskolestudie där hon jämför turkiska 

och svenska barns språksocialisering och språkanvändning. Studien har hon följt upp när 

barnen gick i årskurs fyra. Liksom Heath (1983) har hon studerat barnens språkliga 

interaktioner både i hemmet och i förskolan. Hon har intervjuat föräldrarna och hon har med 

observationer och olika test följt barnens språkutveckling. Nauclér (2004) fann att det 

förekom påtagliga skillnader i de vuxnas interaktion med turkiska respektive svenska barn. 

Det var inte bara föräldrarnas agerande som skilde sig åt, även de svenska förskollärarna 

agerade olika beroende på om de interagerade med ett turkiskt eller ett svenskt barn. 

Skillnaderna var mest påtagliga vid sagoläsningen. Hon säger att: 
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I sagoläsningen har de turkiska barnen främst rollen som lyssnare, medan det är den vuxne som står 

för berättandet. Detta gäller både tillsammans med föräldrarna i hemmet och tillsammans den svenska 

personalen i förskolan. De inbjuds sällan att mer aktivt delta i konstruerandet av sagan eller att bidra 

med egna synpunkter etc. De svenska barnen däremot har krav på sig att delta som medberättare både 

hemma och i förskolan. De får ett stort antal frågor på innehållet, de inbjuds på olika sätt att ta 

ställning till påståenden och händelser i texten och de har oftare krav på sig att koppla textens innehåll 

till egna erfarenheter (Nauclér, 2004 sid 448). 

 

Nauclér (2004) jämför de turkiska barnens deltagande i sagoläsning med det som enligt Heath 

(1983) gällde för vit arbetarklass medan de svenska barnen behandlades mer som 

medelklassbarn. På så sätt socialiseras de turkiska och de svenska barnen till olika roller i 

förhållande till sagoläsning. De turkiska barnens roll är lyssnaren medan de svenska barnen 

förväntas delta i pedagogiska samtal och samtidigt lär de sig att skapa mening utifrån texten. 

Eftersom de turkiska barnen både får höra och själva använder ett mindre antal förklaringar 

vid sagoläsningen försenar detta troligen deras läsinlärning (Nauclér, 2004). Att tidigt lära sig 

tolka texter ger barnen ett redskap för att senare ”läsa mellan raderna” i de texter de möter, 

vilket också gynnar deras läsförståelse. 

 

Att föräldrar i olika kulturer har olika förhållningssätt när de läser sagor för sina barn är inte 

förvånande. Mer förvånande är att även förskollärarna i den svenska förskolan har så olika 

förhållningssätt. De svenska barnen inbjuds ofta att vara medskapare av sagan medan de 

turkiska barnen mycket sällan får den inbjudan. Nauclér (2004) säger att en möjlig förklaring 

skulle kunna vara att lärarna anpassar sig till barnens hemkultur och barnens förväntningar. 

Men hon befarar att det snarare är ett uttryck för lärarnas lägre förväntningar på de turkiska 

barnens delaktighet i skriftspråkande och vad de kan bidra med i sagoaktiviteten.  

Nauclér (2000, 2004) följde upp elevernas läsförmåga i årskurs fyra. Hon testade både 

avkodning, ordförståelse och fördjupad läsförståelse. Det var inte någon påtaglig skillnad i de 

turkiska och de svenska elevernas avkodningsförmåga. De turkiska eleverna hade till och med 

något högre medelpoäng än de svenska. Däremot var skillnaden stor när det kom till 

läsförståelse. De turkiska eleverna hade ett betydligt lägre medelvärde och deras resultat 

varierade mycket medan de svenska elevernas resultat varierade lite. De turkiska barnen hade 

lätt för att avkoda men de hade svårt för att läsa för att lära. En turkisk elev beskriver sin 

erfarenhet av att lära sig läsa: ”först var det lätt, men sen blev det svårare och svårare” 

(Nauclér, 2000 sid. 225). Detta var ändå en av de duktiga läsarna. 
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Tre av de turkiska eleverna hade nästan lika bra resultat på läsförståelse som de svenska och 

de betecknades som ”goda läsare”. Nauclér (2004) fann tre utmärkande drag som förenade de 

goda turkiska läsarna. De hade höga poäng på ordförståelsetestet i svenska, de var duktiga 

berättare redan före skolstarten både på turkiska och svenska och de hade bjudits in av 

förskollärarna att aktivt delta i sagoläsning och att använda förklaringar i olika aktiviteter. När 

det gäller ordförståelsetestet påpekar Nauclér att flera av de svaga läsarna också hade höga 

poäng på detta test. Hon drar slutsatsen att även om det är nödvändigt att ha ett bra ordförråd 

för att bli en god läsare så är det inte tillräckligt. Hon menar att det är viktigt att tidigt skapa 

situationer där barnen får berätta om sina erfarenheter, förklara världen och argumentera för 

sin ståndpunkt. Det är viktigt att inte fastna i enkla läsuppgifter som ger eleverna dåliga 

verktyg när de ska lära sig läsa. 

 

Flerspråkighet och andraspråksinlärning 
 
 
Alla barn gör sina första språkliga erfarenheter på modersmålet. I de flesta fall är modersmålet 

bekant för barnet redan när det föds (Skutnabb-Kangas, 1986). I samspel med sin nära 

omgivning lär sig barnet alla aspekter av ordens och språkets betydelse. Barnet lär sig att 

benämna ting och företeelser som det kommer i kontakt med. Barnet lär sig också vilka 

värderingar som förknippas med ett ord samt vilka associationer och känslor det väcker.     

”Vi får alla i vårt modersmål ett par färgade glasögon, som till en början ”bestämmer” vad vi 

ser av världen omkring oss och hur vi förhåller oss till olika delar av den”  (Skutnabb-Kangas, 

1986 sid. 35). 

 

Några barn föds och växer upp i flerspråkiga familjer. Om barnets föräldrar eller andra 

närstående väljer att använda sina respektive modersmål i kommunikation med barnet får det 

två modersmål (Grosjean, 1982; Skutnabb-Kangas, 1986). Det betyder inte automatiskt att 

barnet utvecklar två lika starka språk. Hur språken utvecklas beror dels på hur mycket tid 

respektive vuxen tillbringar med barnet, dels vilket språkligt inflöde som barnet möter utanför 

familjen. Ofta är ett av barnets modersmål majoritetsspråket i samhället och barnet möter då 

språket i många olika sammanhang. Det krävs en nästan omänsklig insats och beslutsamhet 

från föräldrarnas sida om de på sikt ska lyckas bibehålla det svagare språket levande 

(Grosjean, 1982). 
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En majoritet av världens barn växer upp i flerspråkiga miljöer. Flerspråkighet existerar i 

praktiskt taget alla länder i världen. Det kan bero på migration, kolonialism, urbanisering och 

att människor lever i gränstrakterna mellan två länder (Grosjean, 1982). Detta leder till att de 

som talar ett minoritetsspråk måste lära sig åtminstone en del av majoritetens språk för att 

klara sig i samhället. ”Största delen av världens tvåspråkiga är tvåspråkiga därför att de måste 

vara det för att klara sig. Inte för att de medvetet har valt att bli tvåspråkiga” (Skutnabb-

Kangas, 1986 sid. 44). Den som talar ett minoritetsspråk lär sig ofta så mycket av 

majoritetsspråket som är nödvändigt för att klara sig i samhället och på arbetsplatsen. 

 

De flesta tvåspråkiga barn tillhör en språklig minoritet, de lär sig förstaspråket hemma och 

andraspråket i skola och samhälle (Grosjean, 1982). Små barn kan lära sig flera språk om de 

behöver det för att kommunicera med människor som har betydelse för dem. Om dessa 

betydelsefulla människor inte längre finns i barnets närhet eller har mist sin betydelse 

glömmer barnet snabbt språket. ”As long as these factors are important to the child, he or she 

will remain bilingual; when they lose their importance or are removed altogether, the child 

will as naturally revert to monolingualism.” (Grosjean, 1982 sid. 179). Grosjean menar att det 

är en seglivad myt att ju tidigare en person tillägnar sig ett språk desto skickligare kommer 

hon att bli. Graden av språkbehärskning i de båda språken är inte heller beroende av när och 

hur de lärs in. 

 

Det vanligaste är att minoritetsbarn kommer i kontakt med andraspråket när de börjar förskola 

eller skola. Traditionellt har undervisningen av minoritetsbarn i västvärlden gått ut på att så 

snabbt som möjligt assimilera dem med majoritetens språk och kultur, ett sätt att försöka få 

minoriteter att försvinna (Cummins, 2001; Grosjean, 1982; Skutnabb-Kangas, 1986). Det 

enklaste och mest spridda sättet att genomföra detta är helt enkelt att inte skilja på 

majoritetselever och minoritetselever. De senare sätts från första början i vad som för dem är 

en helt främmande miljö med ett helt främmande språk. 
 

This approach, called the ”submersion” or ”sink or swim” method, characterises  many educational 

programs throughout the world. It is the antithesis of what the school should be: a place where the 

child is made welcome and feels secure, where learning can be a constructive experience, and where 

teachers are supportive and expect the child to succeed (Grosjean, 1982 sid. 208). 
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Om eleven inte förstår undervisningsspråket går inlärningen i olika ämnen långsamt och 

eleven känner sig utanför och otillräcklig. Det är också vanligt att undervisande lärare saknar 

utbildning för att undervisa minoritetselever. Detta har hittills lett till att ständiga miss- 

lyckanden har präglat undervisningen av elever med annan språklig och kulturell bakgrund än 

majoritetens (Cummins, 2001). Eleverna riskerar inte bara att förlora sitt modersmål, de får 

också de sämsta förutsättningarna för att utveckla andraspråket (Skutnabb-Kangas, 1986). 

Detta beror inte bara på språkliga och kulturella skillnader, det beror också på ”den 

självuppfyllande profetian-syndromet”. Lärare och skolledning har låga förväntningar på 

minoritetselever och dessa påverkas att se på sig själva på samma sätt (Grosjean, 1982; 

Cummins, 2001). 

 

Vad som är lämpliga åtgärder för att garantera en likvärdig utbildning för elever med annan 

språklig och kulturell bakgrund än majoritetens diskuteras fortfarande. Det har vuxit fram 

program som i varierande grad ger minoritetselever undervisning på deras modersmål. I de 

flesta fall handlar det om övergångsprogram som syftar till att minoritetseleverna så snabbt 

som möjligt klarar studier på majoritetsspråket. För att undvika drunkningsolyckor lär  man 

eleven att simma först (Grosjean, 1982). 

 

Program som syftar till att skydda och bevara minoritetselevers språk är fortfarande ovanliga i 

världen. Detta trots att det verkar vara den mest trygga och säkra vägen till tvåspråkighet och 

skolframgång och som förbereder eleven för livet som språklig minoritet (Cummins, 2001; 

Grosjean, 1982; Skutnabb-Kangas, 1986). Ett välkänt exempel på ett sådant program är det 

kanadensiska språkbadsprogrammet där majoritetseleverna undervisas på minoritetsspråket. 

Det finns också språkskyddsprogram där eleverna i stort sett undervisas helt på minoritets- 

språket under det första året och där andraspråket introduceras successivt under de första 

skolåren.  

 

Svenska som andraspråk 
 
 

I slutet av 1960-talet införde den svenska skolan stödundervisning i svenska för utländska 

elever. Något senare startades kurser på högskolenivå för att öka lärares kompetens. Ämnet 

fick också byta namn till svenska som främmande språk. I Lgr-80 fick ämnet en egen 

kursplan men var fortfarande ett främmande språk och sågs som komplement till ämnet 
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svenska. I mitten på 1980-talet fick ämnet sin nuvarande beteckning, svenska som andraspråk. 

1986 beslutade regeringen att hemspråksklassen fick anordnas i grundskolans låg- och 

mellanstadieklasser. För finskspråkiga elever beslutades om försöksverksamhet även på 

högstadiet. Timplaner fastställdes för verksamheten och ett kommentarmaterial för hur denna 

undervisning kunde organiseras gavs ut 1988. Numera regleras denna undervisning i 

grundskoleförordningen 2 kap 7§ och benämns som tvåspråkig undervisningsgrupp. I en 

sådan grupp har alla elever samma modersmål. 1995 fick ämnet svenska som andraspråk 

status som eget ämne i den svenska skolan, det jämställdes fullt ut med ämnet svenska och 

fick egen kursplan och betygskriterier. I gymnasiet ger betyg i svenska som andraspråk 

numera behörighet till högskolestudier. Kursplanen i svenska som andraspråk anger att  

”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 

svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i 

svenska.”(Skolverket, 2000a sid. 102). 

 

De flesta minoritetselever i svensk skola deltar inte i tvåspråkig undervisningsgrupp, de följer 

undervisningen i en klass där de undervisas på majoritetsspråket. De som har svårigheter att 

förstå svenska får i varierande grad undervisning i svenska som andraspråk. För att ge 

eleverna de bästa förutsättningarna är det viktigt att skilja på basen i språkbehärskningen och 

den utbyggnad som eleven behöver för att klara skolans läsämnen (Viberg, 1996). Basen är 

den språkbehärskning som barnet har utvecklat före skolstarten, normalt omkring 10.000 ord. 

Basen i språket kan andraspråkseleven i bästa fall lära sig på ett par år. Det tar betydligt 

längre tid att tillägna sig det språk som behövs för att klara skolans undervisning, upp till tio 

år (Skolverket, 2005). De enspråkiga eleverna blir som ”rörliga mål” för andraspråkseleverna. 

De ställs inför den dubbla uppgiften att både komma ikapp och samtidigt hålla takten med de 

enspråkiga elevernas utveckling.  Det första steget i utbyggnaden brukar vara att lära sig läsa 

och skriva. Ett barn med ett annat modersmål har i bästa fall tillägnat sig basen i sitt 

modersmål vid skolstarten. Minoritetselever som är födda i Sverige och som har levt i en 

begränsad språkmiljö kan ha brister i basen även på det egna modersmålet (Skolverket, 

2000b). En viktig förutsättning för att barnet ska utveckla den talade basen är att det får ett 

rikligt och begripligt språkligt inflöde samt att det får många tillfällen att använda språket 

kommunikativt (Viberg, 1996). Myrberg (2006) menar att det är förskolans och 

förskoleklassens huvuduppdrag att se till att barnens talspråksplattform är så stabil som 
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möjligt innan läsinlärningen påbörjas. Det är förskolelärarens ansvar att eleverna utvecklar en 

stark och säker språkkänsla. 

  

Trots att ämnet svenska som andraspråk fick status som eget ämne för snart 15 år sedan har 

ämnets status snarare försämrats efter detta. I en rapport (Skolverket, 2004) pekar man på att 

det råder stora brister i organisationen av ämnet och en bristande förståelse från skolledningar 

för ämnets betydelse. Få lärare har relevant kompetens för att undervisa i ämnet och resursen 

används ofta för att fylla ut lärares tjänstgöring eller för omplacering av äldre lärare som inte 

längre kan ha klass. Slutsatsen är att ämnet helt enkelt verkar vara dåligt omhuldat och att det 

har kommit att fungera som ett ämne för svagpresterande elever ”omgivet av negativa 

attityder och med låg status” (Skolverket, 2004 sid. 29). En än mer dyster bild ger 

Myndigheten för skolutveckling (2004). Där konstateras att trots att ämnet rent formellt har en 

stark ställning för det i praktiken en svajig och tynande tillvaro. En bidragande orsak är att 

skrivningen i styrdokumenten ger ett alltför stort utrymme för tolkning. ” Det är uppenbart att 

formuleringar om ämnet i ordalag som ”om det behövs”, ”i stället för” och ”därutöver” 

lämnar stort utrymme för tolkningar, och att ämnets ställning därför också i allra högsta grad 

varierar mellan olika skolor” (Myndigheten för skolutveckling, 2004 sid. 15). Deras slutsats är 

att det bästa vore att svenska som andraspråk avskaffas som ämne och att de båda svensk- 

ämnena bildar ett nytt vidgat svenskämne.  

 

I en utvärderingsstudie (Skolverket, 2008) konstateras att svenska som andraspråk till 

övervägande delen bedrivs som stödundervisning eller som ett ämne riktat till svagpresterande 

elever. Ofta deltar andraspråkselever i båda svenskämnena och på en del skolor deltar 

svagpresterande elever med svenska som modersmål i andraspråksundervisningen. Slutsats: 

”Man kan ställa sig frågan om vad som egentligen ska till för att svenska som andraspråk ska 

fungera som ett självständigt ämne, enligt grundskoleförordningens regler och ämnets 

kursplan” (Skolverket, 2008 sid. 18). I Skolverkets nyhetsbrev 9/2008 säger Eva Wirén ”Helt 

klart är att något måste göras när det gäller undervisningen i svenska för dessa elever. Vi 

kommer föra vidare diskussioner inom Skolverket på bred nivå och bland annat bjuda in 

forskare” (Skolverket, 2008). 
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Modersmålsundervisning 
 
 
Precis som svenska som andraspråk är modersmål ett eget ämne med kursplan och 

betygskriterier. ”Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än 

svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet”. 

(Skolverket, 2000a sid 37). Men till skillnad från andraspråksundervisningen är modersmål 

frivilligt för eleven. Rätt till modersmålsundervisning har en elev om minst en vårdnadshavare 

har ett annat språk än svenska och om språket används dagligen som umgängesspråk med 

eleven samt om eleven har grundläggande kunskaper i språket (Grundskoleförordningen, 2 

kap 9§). Kommuner kan välja att anordna modersmålsundervisning som språkval, som 

elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid. Kommunen är 

skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever med samma språk önskar 

sådan undervisning förutsatt att det finns en lämplig lärare. I en rapport till regeringen framför 

Skolverket (2002) att det föreligger stora brister i utbudet av modersmålsundervisning i 

många kommuner. De flesta kommuner har valt att erbjuda denna undervisning utanför 

timplanebunden tid. Knappt hälften av de undersökta kommunerna erbjöd elever i 

förskoleklass modersmålsundervisning fast det inte är reglerat i någon förordning. Men 

eftersom undervisningen var förlagd till sen eftermiddag och åldersspridningen i gruppen 

kunde vara stor avstod många föräldrar från att anmäla sina barn till denna undervisning. 

Skolverket (2002) föreslog att rätten till modersmålsundervisning i förskolan skulle regleras i 

författning.  

 

I utvärderingsstudien ”Med annat modersmål” skriver Skolverket (2008): 

”Modersmålsundervisningen framstår i studien som en i hög grad extern verksamhet i 

förhållande till skolan, även om den bedrivs inom skolans lokaler och för skolans elever” 

Skolverket, 2008 sid. 18). Detta trots att studiens statistiska material visar att elever som hade 

deltagit i modersmålsundervisning hade ett jämförelsevis högre meritvärde på slutbetyget i 

årskurs nio än jämförbara elever. De elever som hade goda kunskaper i svenska och som 

deltog i modersmålsundervisning hade det högsta meritvärdet av samtliga elever. Detta trots 

att undervisningens omfattning oftast handlar om en lektion per vecka. Skolverket (2008) ser 

som möjliga orsaker att dessa elever oftare kommer från hem med högre utbildningsnivå, har 

en särskild studiemotivation och föräldrar som stöttar dem eller att eleverna blir mer 

motiverade när det är ett frivilligt ämne. Den positiva effekten av att delta i 

modersmålsundervisning framträdde tydligast bland de andraspråkselever som var födda i 
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Sverige. Dessa elever kan tänkas ha en svagare förankring i modersmålet och därför kommer 

undervisningen att spela en större roll (Skolverket, 2008). 

 

Förskoleklassen 
 
 
Förskoleklassen inrättades 1998 med syftet att  förskola och grundskola skulle närma sig 

varandra (Skolverket, 2001). Ett annat syfte var att förskolans pedagogiska förhållningssätt till 

bland annat lek, omsorg och skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnets eget utforskande 

skulle få genomslag i grundskolan. Förskoleklassen skulle vara den bro som leder från 

förskolan till skolan och vara det första steget i genomförandet och uppfyllandet av läro- 

planens mål (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 
 

I förskoleklassen ska två kulturer, två främmande världar mötas och smälta samman och 

verksamheten därigenom befruktas. Där ska olika yrkesgrupper sammanstråla. Grundskollärare, 

förskollärare och fritidspedagoger ska alla verka inom sina respektive kompetensområden. I arbetet 

ska hinder och barriärer rivas, yrkesstatus utjämnas, inspiration hämtas och förståelse för kollegornas 

arbetsuppgifter och kunskaper öka (Myndigheten för skolutveckling, 2006 sid. 7). 

 

Förskoleklassen är frivillig för eleverna men obligatorisk för kommunen att erbjuda 

(Skolverket, 2001). Det är skollagen som reglerar verksamheten och förskoleklassen delar 

läroplan med det obligatoriska skolväsendet. Däremot finns det inga kursplaner och inte heller 

några uppnåendemål. Rätten till modersmålsundervisning regleras inte heller i några 

styrdokument. Verksamheten i förskoleklassen ska präglas av en strävan mot vissa uttalade 

mål. En uppföljning som Skolverket genomförde 1998 – 2001 tydde på att syftet med 

inrättandet av förskoleklassen inte var på väg att uppfyllas. Det var grundskolans kultur som 

påverkade förskoleklassen i hög utsträckning medan förskollärare och fritidspedagoger gavs 

små möjligheter att påverka grundskolans arbetssätt (Skolverket, 2001). 

 

Förskoleläraren ska i första hand koncentrera undervisningen på elevernas talspråk och deras 

fonologiska medvetenhet (Myrberg, 2001, 2006). De barn som har en otillräckligt utvecklad 

fonologisk förmåga riskerar att senare uppvisa en långsam och osäker läsning. Myrberg menar 

att fonologisk medvetenhet är den kritiska faktorn för att senare utveckla en god läsfärdighet. 

Men träning av fonologisk medvetenhet är en av flera avgörande ingredienser för att nå 

framgång i läsinlärning. Bristande ordförråd kan vara en bidragande orsak till svårigheter 
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både med avkodning och läsförståelse. Ett invandrarbarn med bristande kunskaper i svenska 

behöver hjälp med att utveckla sitt ordförråd. Det är också viktigt att de får lyssna till mycket 

högläsning från böcker med lämplig svårighetsgrad och med ett varierat innehåll. Genom ett 

diagnostiskt arbetssätt kan läraren hjälpa eleverna att utveckla en stabil grund för den 

kommande läsinlärningen. ” Inga barn skall få lämna årskurs ett utan fungerande 

avkodningsförmåga. Forskningen visar att de elever som gör det i stor utsträckning 

permanentar sina problem” (Myrberg, 2001 sid. 60). 

 

Samlingen i förskoleklassen är en pedagogisk lärandesituation med en gemensam läroplan 

med grundskolan (Simenonsdotter Svensson, 2009). Med syfte att studera barns olika sätt att 

erfara och hantera svårigheter under förskoleklassens pedagogiska samling har 

Simenonsdotter Svensson vid 20 tillfällen videofilmat elever och lärare och i anslutning till 

inspelningarna intervjuat 115 sexåringar. Hon utgår från barnets perspektiv, hur de upplever 

delaktighet och samspel under samlingen. Undersökningens mål är att öka förståelsen för 

barns handlande i en situation som de erfar som en svårighet. Följande forskningsfrågor har 

stått i fokus: ”Vad erfar barn som svårigheter i den pedagogiska samlingen? Hur hanterar barn 

dessa svårigheter? Hur handlar barn för att komma ur svårigheter? Hur handlar lärare för att 

hjälpa barn ur svårigheter?” (Simenonsdotter Svensson, 2009 sid. 235). 

 

Simenonsdotter Svensson (2009) pekar på att förskoleklassen var tänkt att utgöra en brygga 

mellan förskola och grundskola där lek och lärande skulle integreras. Samlingen skulle vara 

en pedagogisk mötesplats för socialt samspel, kommunikation, delaktighet och lärande. Hon 

fann att lärarna i hennes studie inte relaterade lek och lärande till varandra i någon större 

utsträckning. Flera lärare betraktade förskoleklassen som en mer skollik undervisningsform 

där lek och lärande särskiljs. Lärande sker stillasittande i skolbänken i samband med en 

arbetsuppgift och lek sker på skolgården på rasten. Detta medförde att lärarna hade svårt att 

fånga elevernas intresse för undervisningen. Simenonsdotter Svensson (2009) menar att trots 

att lärarna är medvetna och målinriktade när de planerar samlingen förefaller de ha svårt att 

realisera mål och syfte med den pedagogiska samlingen som lärandesituation. Hennes slutsats 

är att förskoleklassen ännu inte har funnit sin egen skolform med avseende på att finna en 

balans i förhållandet mellan lek och lärande. För att utveckla praktiken behöver lärarna 

fortbildning i form av handledning på olika nivåer så att förskoleklassen blir den brygga 

mellan förskola och skola som den var tänkt att vara.  
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En god pedagogisk samlingssituation möjliggör att barnen på bästa sätt blir medverkande i en 

integrerad lek- och lärandesituation där de kan arbeta med stimulerande uppgifter som väcker intresset 

för skriftspråkslärande, matematiklärande och uttrycksformer av estetisk karaktär. Där barn och lärare 

samspelar skulle svårigheter med uppgifter snarare erfaras som något stimulerande att arbeta med och 

bemästra för att kunna lära sig. Den didaktiska triangeln – mötet mellan barnet, läraren och innehållet 

skulle kunna illustrera en god pedagogisk samlingssituation och därtill erfarandets och handlingens 

betydelse inom samspelet (Simenonsdotter Svensson, 2009 sid. 259). 

 

Att barn upplever svårigheter i en lärandesituation är något som de flesta har erfarenhet av 

(Simenonsdotter Svensson, 2009). Om barnet möter förstående och kunniga lärare som stödjer 

dem i lärandeprocessen går dessa svårigheter att övervinna. Lärare har också vanligtvis 

ambitionen att skapa positiva och kreativa lärandesituationer men finner inte alltid redskapen 

för att fånga barns intresse. De saknar också kunskaper om hur man stöttar barnen för att de 

ska kunna övervinna svårigheterna. Leken skulle kunna vara ett hjälpmedel i sådana 

situationer. ”Om något är roligt väcks intresse och om något är svårt så blir det tråkigt.” 

(Simenonsdotter Svensson, 2009 sid. 17). 

 

Barn relaterar svårigheter antingen till den egna förmågan eller till uppgiften som sådan 

(Simenonsdotter Svensson, 2009). Om barnen upplever att svårigheterna beror på den egna 

förmågan och om de inte får stöd för att övervinna dessa svårigheter kan detta få 

konsekvenser för den fortsatta skolgången. Barnet lär sig att upplevda svårigheter inte går att 

hantera på ett rimligt sätt och detta underbygger en uppfattning att skolan är både svår och 

tråkig, en lärdom som följer med barnet in i grundskolan. Forskaren menar att läraren måste ta 

barns upplevda svårigheter på allvar och fundera över varför de uppstår och vilka 

konsekvenser det kan få för barnet.  

 

Simenonsdotter Svensson (2009) fann hos de barn som hon studerade tre huvudsakliga 

strategier för att hantera svårigheter. Antingen sökte de hjälp för att klara uppgiften eller så 

protesterade de. Ett tredje sätt var att använda leken för att hantera svårigheterna. Barnen 

kunde söka hjälp av läraren men också, öppet eller dolt, ta hjälp av någon kamrat som kunde 

mer. Barnen kunde protestera öppet genom att lämna sin plats eller trotsa givna eller oskrivna 

regler. De kunde också protestera dolt genom att inte göra den förelagda uppgiften eller 

genom att sätta igång en egen aktivitet eller helt enkelt ramla av stolen. Då barnet använder 

leken som redskap för att hantera svårigheter kan detta också ske öppet eller i smyg. 

Simenonsdotter Svensson menar att om läraren är lyhörd och tar barnens signaler på allvar 
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kan de erfarna svårigheterna leda till kreativa handlingar i lärandesituationen, barnen blir 

sedda när de tar initiativ och påkallar uppmärksamhet. ”Svårigheter som erfars behöver alltså 

inte betyda att dessa inte går att övervinna för barnen i samlingen om de har förstående och 

kunniga lärare som stödjer dem i lärandeprocessen” (Simenonsdotter Svensson, 2009 sid. 

241). 
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Några begrepp 
 
 
Andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis har tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig 

kommunikation. Socialt och psykologiskt spelar andraspråket – i motsats till ett främmande 

språk – en roll för individen som är jämförbar med förstaspråkets. Andraspråket skall alltså 

kunna tillfredsställa individens alla kommunikationsbehov. 

 

Assimilation, omvandling till större likhet med omgivningen vanligen genom uppgående i 

något större. 

 

Integration, sammansmältning av olikartade delar till en helhet, inordna som naturlig del i 

viss helhet. 

 

Modersmål, det språk som barn lär sig först (förstaspråk). Modersmålet är det redskap som 

barn lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. I 

tvåspråkiga familjer kan barnet tillägna sig två olika modersmål samtidigt. 

 

Modersmålsundervisning, frivilligt ämne i förskola, grundskola, särskola och gymnasiet 

vilket erbjuds barn med ett annat språk än svenska som modersmål. En förutsättning är att 

språket är ett dagligt umgängesspråk och att eleven har grundläggande kunskaper i språket.  
 

Ordförråd: alla ord som behärskas av en viss person, både aktivt och passivt. 

 

Språklig gemenskap, i denna studie avser jag den språkliga gemenskap som präglar den 

lärarledda delen av ett arbetspass i skolan. Eleverna förväntas sitta still och lyssna när läraren 

pratar eller läser. De förväntas räcka upp handen och vänta på sin tur när läraren ställer frågor. 

De ska helst också lyssna till klasskamraternas svar. 

 

Studiehandledning på modersmålet, är en särskild stödinsats som kan ges till elever som 

inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa ordinarie ämnesundervisning. 
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Metod 
 
 
För att få svar på mina frågor ansåg jag att det var nödvändigt att använda både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningsmetoder. Studien kan sägas ha en hermeneutisk ansats då jag  

 började med att studera eleverna i den kontext där de förväntas lära sig. Därefter tog jag del 

av olika testresultat som gav information om enskilda delar av deras kunnande. Jag avslutade 

med en kompletterande helhetsbild genom att intervjua föräldrar och lärare (Kvale, 1997). Att 

observera eleverna i lärandemiljön ökade min förståelse för resultaten på de test som eleverna 

genomförde i förskoleklassen och i årskurs ett. Resultaten på de olika testerna bidrog med 

förklaringar till mina observationer (Sandström-Kjellin, 2002). En viktig del av min studie är 

den strukturerade gruppobservationen. Den kanske främsta fördelen med observationer är att 

man kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de 

inträffar (Patel, 1987). Observationen äger rum i en situation som skulle ha utspelat sig även 

om studien inte hade genomförts. För att uppväga svagheterna i en observationsstudie 

(Bryman, 2002; Einarsson & Hammar Chirac, 2002) valde jag att ta del av elevernas resultat 

på de ordinarie test som genomförs med alla elever på skolan under tiden i förskoleklass och i 

årskurs ett. För att ytterligare nyansera min bild av eleverna genomförde jag en intervju med 

föräldrar och lärare vilket ytterligare bidrog till min förståelse. Jag valde ut ett antal elever, de 

som har ett annat modersmål, att ingå i min fallstudie. För varje deltagare kommer jag att 

beskriva och sammanväga mina tolkningar från observationerna, resultat från de test som har 

genomförts och information från intervjuerna med föräldrar och undervisande lärare. 

 

Då jag började planera för mina observationer stod jag inför arbetets största problem, att hitta 

tider som passade både mig och gruppen som jag skulle studera. Det är inte helt enkelt att 

själv arbeta heltid som lärare och samtidigt studera en bestämd företeelse i en annan grupp 

över en längre tid. Patel (1987) menar att detta är observationsstudiens främsta problem och 

att forskarens resurser och tid sätter upp de ramar som är möjliga. ”Många gånger kan 

observationsmetoden komma att uteslutas som alternativ enbart av dessa skäl” (Patel, 1987 

sid. 95). Efter en del pusslande och jämkande kunde jag boka in en observation per vecka i 

varje grupp. Nu är det bara i teorin som en vårtermin består av 20 veckor. Många tillfällen 

försvinner av olika skäl: tema bryter schema, studiedagar, lovdagar, helger och lärares 

frånvaro. De 20 veckorna krympte till 13 observationstillfällen i varje grupp. Den 

strukturerade tiden pågick mellan 15 och 35 minuter. 
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Förstudie 
 
Våren 2004 genomförde jag en förstudie i två förskoleklasser. Då lärde jag känna den miljö 

som mina observationer sedan skulle äga rum i. Jag påbörjade då utarbetandet av det 

observationsschema som jag sedan skulle använda. Genom detta stärktes reliabiliteten i 

studien (Einarsson & Hammar Chirac, 2002). Av totalt 33 elever hade tolv ett annat 

modersmål. Eftersom undervisningsspråket uteslutande var svenska undervisades dessa tolv 

elever på sitt andraspråk. Jag observerade varje grupp vid fem tillfällen. I den första gruppen 

var observationerna ostrukturerade, därefter konstruerade jag ett observationsschema som jag 

använde i den andra gruppen. Jag genomförde observationerna då klassen hade sin 

pedagogiska samling, ett tillfälle då eleverna förväntades koncentrera sig på lärarens 

genomgång inför ett kommande arbetspass. Mitt syfte var dels att undersöka om det är möjligt 

att genom observation bedöma om andraspråkselever förefaller vara delaktiga i den språkliga 

gemenskapen i klassen. Jag ville också bilda mig en uppfattning om sådana observationer 

kunde vara av värde i mitt kommande uppsatsarbete. Jag kom fram till att observationer kan 

utgöra en viktig pusselbit i denna bedömning. 

 

Huvudstudie 
 
På samma skola där jag hade genomfört min förstudie fanns inför läsåret 2004/05 två 

förskoleklasser med relativt hög andel andraspråkselever. Tolv elever av 29 hade ett annat 

modersmål. Båda klasserna dominerades av pojkar och båda lärarna ansåg att de hade fått en 

rörig och stökig grupp med ”tuffa tag” detta år. ”Det blir lite jobbigt med den sociala 

strukturen, vi fick ju dela på sju tjejer och 20 killar”. Den pedagogiska samlingen gick till på 

samma sätt i båda grupperna, läraren satt med ryggen mot en vägg och eleverna satt på sina 

kuddar i en halvcirkel framför henne. Vid samtliga observationstillfällen var minst en annan 

vuxen förutom läraren och jag närvarande. Klasserna var lokaliserade till olika paviljonger där 

de var kopplade till en grundskoleklass, årskurs 1 – 2. 

 

Jag tillfrågade rektor och undervisande lärare om jag fick genomföra en mer omfattande 

studie i de båda grupperna. Då dessa hade lämnat sitt medgivande skickade jag ett brev med 

information om syftet med studien till samtliga föräldrar med barn i de båda klasserna    

(bilaga 1). När ingen förälder, efter cirka tre veckor, hade hört av sig inledde jag 

ostrukturerade observationer. Jag besökte varje grupp en gång per vecka. Dessa observationer 

fyllde två funktioner, dels justerade jag det observationsschema som jag hade utarbetat under 
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förstudien, dels var det värdefullt att tillbringa en viss tid i observationssituationen för att 

avdramatisera och vänja eleverna vid min närvaro (Patel, 1987). De ostrukturerade 

observationerna pågick under resten av hösten 2004. Efter ett antal justeringar, under och efter 

observationerna, växte ett observationsschema fram (bilaga 2) som jag kände att jag kunde 

fortsätta arbeta med. 

 

De strukturerade observationerna påbörjades i januari 2005 och pågick under hela 

vårterminen. Jag ville studera eleverna i grupp eftersom det är i den miljön som de förväntas 

inhämta kunskaper i skolan. Jag besökte varje grupp en gång per vecka. Jag fortsatte att 

genomföra observationerna då klassen hade sin pedagogiska samling. Samlingen var förlagd 

till dagens andra arbetspass vilket innebar att eleverna hade haft en längre rast innan. Min 

ambition var att finnas på plats i klassrummet när elevernas rast var slut och eleverna 

droppade in efterhand. De hämtade då sin kudde och sin frukt och intog sin bestämda plats i 

en halvcirkel på golvet. Elevernas intresse för min närvaro skilde sig åt i de båda klasserna. I 

den ena klassen var det ofta någon eller några som ville berätta eller fråga något, i den andra 

klassen hörde detta till sällsyntheterna. Det var väl använd tid att vara på plats före läraren 

eftersom eleverna snabbt glömde min närvaro då hon kom. 

 

Samlingen inleddes med fruktstund och när alla frukter var skalade och delade vidtog en 

stunds högläsning. Efter lässtunden hade läraren en strukturerad genomgång av något moment 

inom svenska eller matematik. Därefter skulle eleverna arbeta individuellt eller i grupp med 

det genomgångna momentet. När högläsningen startade påbörjade jag den strukturerade 

observationen, hade fokus på en elev i taget och bytte elev var femte minut. Observationerna 

inleddes med olika elever varje gång så att alla elever blev observerade både i början, i mitten 

och i slutet av ett arbetspass. Observationerna avslutades då eleverna började arbeta enskilt. 

I slutet av april 2005 skickade jag ett andra brev (bilaga 3) till de föräldrar vars barn jag hade 

observerat. Jag bad att få träffa dem i anslutning till nästa utvecklingssamtal för att genomföra 

en kort intervju. Samtliga föräldrar ställde upp på en intervju och dessa genomfördes under 

maj månad. Vid det tillfället inhämtade jag också föräldrarnas medgivande till att jag fick 

använda resultaten från observationerna. Då observationsstudien var avslutad tog jag del av 

resultaten från de språktest som hade genomförts med eleverna. Därefter följde jag 

kontinuerligt elevernas testresultat under det första skolåret. 
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Etiska överväganden 
 
Att observera så små barn som jag har gjort är extra känsligt då de själva inte har någon 

möjlighet att ta ställning till om de vill delta. Barnen var bara positiva och glada när jag dök 

upp. De tyckte att det var helt naturligt att jag var nyfiken på arbetet i förskoleklassen. Jag 

bedömde att studien inte var av etiskt känslig karaktär men valde ändå att informera samtliga 

föräldrar om min närvaro i klassen och avsikten med denna. Då jag ville röja så lite som 

möjligt om studiens inriktning för att inte påverka gruppens beteende (Einarsson & Hammar 

Chirac, 2002) valde jag att via brev (bilaga 1) informera samtliga föräldrar med barn i 

klasserna. Ett föräldrapar informerades muntligt med hjälp av tolk eftersom de hade bott kort 

tid i Sverige. Jag informerade om studiens övergripande syfte samt i vilket sammanhang den 

skulle genomföras. Jag garanterade också anonymitet samt att det insamlade materialet endast 

skulle användas i avsett syfte. Jag gav också en möjlighet att kontakta mig via telefon och     

e-post. Att ingen förälder hörde av sig tolkade jag som att de kände sig trygga med den 

information de hade fått. Därmed anser jag att jag har uppfyllt informationskravet och 

nyttjandekravet (Einarsson & Hammar Chirac, 2002).  

 

Då observationsperioden närmade sig sitt slut skickade jag ett andra brev till de föräldrar vars 

barn jag hade observerat och bad att få göra en kort intervju med dem (bilaga 2). I ett fall 

tillfrågades föräldrarna muntligt via modersmålsläraren. I anslutning till att jag genomförde 

intervjun berättade jag om det material som jag hade samlat in och frågade om jag fick 

använda detta. I ett fall genomförder intervjun med hjälp av tolk. Samtliga föräldrar gav sitt 

muntliga medgivande. Därmed har jag uppfyllt samtyckeskravet (Einarsson & Hammar 

Chirac, 2002). 

 

För att så långt som möjligt säkerställa deltagarnas anonymitet har jag avidentifierat dem. Jag 

har använt fiktiva namn på eleverna och jag har valt könsneutrala namn och använder samma 

pronomen, hon/henne, för alla deltagare. Lärarna benämner jag med deras yrkestitel. Jag 

undviker att ta med sådana detaljer som skulle kunna bidra till att personen lätt kan kännas 

igen. Eftersom eleverna är så få tar jag inte upp deras språktillhörighet eller sociala bakgrund. 

Med detta tror jag mig ha tillmötesgått kravet på anonymitet, integritet och konfidentialitet 

(Einarsson & Hammar Chirac, 2002).  

 

En faktor som jag tycker är viktig att lyfta fram är min egen långa erfarenhet som lärare. Är 

detta en svaghet eller en styrka? Ingen forskare kan vara helt neutral i förhållande till sitt 
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forskningsproblem (Starrin & Larsson & Dahlgren & Styrborn, 1991; Patel, 1987). Viktigt är 

vilken grad av förståelse som är önskvärd samt att forskaren är medveten om och kan se 

objektivt på tidigare erfarenheter. Det som skulle kunna vara min svaghet är observations- 

studien. Med 30 års erfarenhet av klassrumsinteraktion är det lätt att gå in med förutfattade 

meningar. Nu har jag förlagt min studie så långt från min egen erfarenhet som möjligt. Jag har 

nästan uteslutande undervisat i årskurs 4 – 9, aldrig i förskoleklass. ”Det är då viktigt att 

forskaren redovisar sin personliga koppling till problemområdet och hur det har hanterats 

under arbetets gång och på vilket sätt det kan ha påverkat” (Einarsson & Hammar Chirac, 

2002). Jag anser att jag har varit mycket medveten om min roll och ansträngt mig för att se 

med nya ögon. Jag menar däremot att min erfarenhet är en styrka då jag ska analysera och 

skapa en helhetsbild av elevernas provresultat. 
 

 
Urval 
 
 
Mitt urval var styrt på så sätt att jag sökte och valde en skola där andelen elever med 

invandrarbakgrund var högre är genomsnittet i kommunen. Därefter kom undersöknings- 

gruppen att bestå av samtliga elever, d.v.s. den totala populationen, som bedömdes ha ett 

annat modersmål och som började i förskoleklassen 2004. Ursprungligen var min avsikt att 

även tillämpa ett genusperspektiv på elevernas språkutveckling. På grund av den ojämna 

könsfördelningen i gruppen fann jag att detta tyvärr inte var möjligt. För det hade jag behövt 

en större grupp och en mer jämn könsfördelning. 

 

Bortfall 
 
Under observationstiden flyttade fyra av de observerade eleverna så att gruppen slutligen kom 

att utgöras av åtta elever. Dessa åtta elever fanns kvar även under hela årskurs ett. 
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Deltagarna 
 
 
Följande elever kom att ingå i min studie. Elevernas namn är fiktiva och jag använder samma 
pronomen för samtliga, hon/henne. 
 
Alex har bott i Sverige drygt ett år och talar alltid modersmålet hemma. Alex får 

studiehandledning på modersmålet och hon är anmäld till modersmålsundervisning. 

 

Carol är född i Sverige, talar modersmålet med föräldrarna men använder svenska när hon 

kommunicerar med sina syskon. Carol ska inte delta i modersmålsundervisning.  

 

Isa är född i Sverige. Föräldrarna försöker hålla fast vid modersmålet hemma. Isa ska inte 

delta i modersmålsundervisning. 

 

Kim är född i Sverige och familjen talar modersmålet hemma. Kim är anmäld till 

modersmålsundervisning. 

 

Love är född i Sverige och familjen talar modersmålet hemma. Love ska inte delta i 

modersmålsundervisning. 

 

Mika är född i Sverige och familjen talar modersmålet hemma. Mika är anmäld till 

modersmålsundervisning. 

 

René är född i Sverige och familjen blandar modersmålet och svenska hemma. René ska inte 

delta i modersmålsundervisning. 

 

Robin är född i Sverige och familjen blandar modersmålet och svenska hemma. Det är oklart 

om Robin ska delta i modersmålsundervisning då föräldrarna har olika uppfattning på den 

punkten. 

 

Undersökningsinstrument 
 
Observation 
 
Observation lämpar sig särskilt väl då man vill studera grupper där undersökningspersonerna 

själva inte kan delge information. Yngre barn har ofta svårt att ge verbala förklaringar till sitt 
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beteende (Einarsson & Hammar Chirac, 2002; Patel, 1987). Den direkta observationen sker i 

verkliga situationer och i den naturliga miljön. Det som händer skulle ha hänt även om 

observatören inte var närvarande (Patel, 1987). Det är ändå viktigt att vara medveten om att 

observatörens närvaro i gruppen kan påverka situationen och snedvrida händelseförloppet 

(Einarsson & Hammar Chirac, 2002). I en klassrumssituation är det dock många faktorer som 

kräver deltagarnas uppmärksamhet och som bidrar till att minska effekten av observatörens 

närvaro (Bryman, 2002). Som regel rekommenderas observatören att tillbringa en viss tid i 

observationssituationen innan den faktiska observationsstudien genomförs (Patel, 1987). 

 

Observationer kan genomföras på olika sätt. De kan ha hög eller låg grad av struktur. Om 

observationen har hög grad av struktur utforskas på förhand bestämda kategorier med stöd av 

ett observationsschema. Om observationen har låg grad av struktur görs den ofta i utforskande 

syfte och observatören antecknar så mycket som möjligt. Den strukturerade observationen 

kräver oftast ett omfattande förarbete i form av ostrukturerade observationer för att utifrån 

dessa arbeta fram ett observationsschema som är lätt och överskådligt att följa (Bryman, 

2002; Einarsson & Hammar Chirac, 2002). Vidare kan observationen vara öppen eller dold, 

det vill säga att observatören är känd eller okänd för deltagarna. Vid en öppen observation kan 

observatören vara mer eller mindre deltagande i gruppens verksamhet. Syftet med 

observationen kan antingen vara hypotesprövande då forskaren söker kunskap som bekräftar 

eller förkastar en redan befintlig teori. Eller den kan vara teorigenererande då forskaren söker 

kunskap ur empirin. Det senare kan kallas för upptäckandets väg (Einarsson & Hammar 

Chirac, 2002). 

 

Observation är en viktig metod inom beteendevetenskaplig forskning. Det som några forskare 

ser som problem med metoden gäller frågor som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Detta är möjligt att uppväga genom att kombinera observationer med andra metoder. Det man 

inte fångar in med en metod kan man fånga in med en annan (Bryman, 2002; Einarsson & 

Hammar Chirac, 2002). ”Man kan och bör kombinera olika datainsamlingsmetoder” (Starrin 

& Larsson & Dahlberg & Styrborn, 1991 sid. 34). 

 

Jag finner att min observationsstudie är teorigenererande med hög grad av struktur. Min 

observatörsroll har varit öppen och jag har varit observatör som deltagare. Det innebär att min 

närvaro har varit känd för gruppen. Jag har inte tagit aktiv del i gruppens arbete och jag har 

varit öppen med att mitt syfte har varit att observera och anteckna (Einarsson & Hammar 
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Chirac, 2002). Jag har valt att kombinera min studie med andra metoder, intervju med 

föräldrar och undervisande lärare samt resultat från elevernas ordinarie test. Jag tillbringade 

en tid i observationssituationen innan den egentliga studien genomfördes och arbetade då 

fram ett observationsschema. Det slutliga observationsschemat (bilaga 3) kom att bestå av sex 

elevbeteenden som jag tolkade som tecken på att eleven inte var delaktig i gruppens språkliga 

gemenskap: 

 

Tittar på annat då läraren visar bilder/saker. 

Vänder sig bort från/lämnar aktiviteten.  

Inleder samtal med annan elev. 

Påbörjar lekar med annan elev.  

Deltar inte i gruppens samtal. 

Får tillsägelse att delta i gruppens gemensamma aktivitet. 

 

Intervjuer 

 

Jag har genomfört korta semistrukturerade intervjuer, dels med föräldrarna till de elever som 

jag har observerat (bilaga 4), dels med undervisande lärare (bilaga 5). Med föräldraintervjun 

ville jag bilda mig en uppfattning om hur länge familjen hade bott i Sverige, deras inställning 

till den svenska skolan, familjens läsvanor samt hur de såg på sitt modersmål. För att kunna 

koncentrera mig på samtalet med föräldrarna bandades intervjuerna och jag skrev sedan ut 

dem. Samtliga föräldrar accepterade att jag spelade in samtalet. En av intervjuerna, som 

genomfördes med hjälp av tolk, bandades inte. Vid det tillfället förde jag kontinuerliga 

anteckningar. Med intervjun med lärarna ville jag ta reda på hur de uppfattade att elevgruppen 

och den enskilde eleven hade utvecklats under året i förskoleklass. Även dessa intervjuer 

bandades och skrevs ut. 

Test 
 
Under tiden i förskoleklass och årskurs ett genomfördes följande test: språklig medvetenhet, 

höstprovet, ordförståelse, DLS (diagnos läs- och skriv), samt H4. Dessutom använde lärarna 

ett observationsschema ” språket lyfter”. Språklig medvetenhet, höstprovet samt H4 är 

påbjudna av skolförvaltningen centralt och genomförs med alla elever i kommunen, de övriga 

är beslutade lokalt på skolan. Det är också skolförvaltningen, med bistånd från kommunens 
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elevvårdsteam, som har fastställt vilka resultat som ska föranleda åtgärder. Jag tog inte del av 

några testresultat förrän efter det att observationerna var avslutade. 

 

Språklig medvetenhet 

När eleverna börjar i förskoleklassen genomförs provet: Språklig medvetenhet hos 

förskolebarn – ett prövningsmaterial (Lagergren & Larsson, 1992). Provet mäter barnets 

förmåga att reflektera över olika aspekter av det egna språket. Det kan vara att kunna rimma, 

att kunna uppmärksamma ord i meningar, att kunna markera stavelser och att kunna urskilja 

enstaka språkljud. Det kan också vara att förstå att ett ord kan vara kort fast det representerar 

något långt t. ex. Tåg. Provet  genomförs av läraren i förskoleklassen och är ett individuellt 

prov. Eleven kan få maximalt 26 poäng. En elev som har 15 poäng eller lägre ska följas upp 

extra noga. 

 

Höstprovet 

Då eleven börjar i årskurs ett genomförs Höstprovet (Ljungblad, 1967). Vilket är ett kognitivt 

utslagsgivande prov som innehåller delproven taluppfattning och kopiering. Detta prov har 

använts i kommunen sedan 1980 och resultaten arkiveras av skolpsykologen. Enligt den 

skolpsykolog som jag talade med är det inte något explicit begåvningstest. Alla elever som får 

låga poäng på Höstprovet får inte inlärningssvårigheter men praktiskt alla elever som får 

inlärningssvårigheter och som efter utredning bedöms bero på bristande begåvning har haft 

låga poäng på provet. Det är vanligt att elever med ett annat modersmål har lägre resultat på 

delprovet taluppfattning då där ingår en rad matematiska begrepp. Provet genomförs i grupp  

med muntlig instruktion av specialläraren. Det är standardiserat enligt stanineskalan1. Elever 

som får stanine 3 eller lägre ska följas upp extra noga. 

 

Ordförståelse 

I samband med skolstarten genomför andraspråksläraren ett ordförståelseprov (bilaga 6) för 

att avgöra om eleven behöver undervisning i svenska som andraspråk. Detta prov genomförs 

vanligtvis endast med elever som har ett annat modersmål men detta år hade läraren 

vänligheten att även genomföra provet med en enspråkig jämförelsegrupp. Denna grupp 

bestod av fem elever som klassläraren bedömde vara högpresterande och fem elever som 

                                                           
1  Stanine (standard nine) är en skala för att standardisera test och den har använts sedan 1940-talet. 
Testet provas ut på en referensgrupp och deltagarnas resultat delas sedan in i den niogradiga skalan så att de 4% 
som erhåller det lägsta resultatet får stanine 1. Därefter 7% stanine 2, 12% stanine 3, 17% stanine 4, 20% stanine 
5, 17% stanine 6, 12% stanine 7, 7% stanine 8 och 4% stanine 9. 
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bedömdes vara lågpresterande. Provet består av 84 slumpvis utvalda ord (bilaga 6) och är 

utarbetat av en lågstadielärare med lång erfarenhet av undervisning och som också är behörig  

att undervisa elever med svenska som andraspråk. Den första delen utgörs av 50 mycket enkla 

ord och begrepp, ord som de flesta enspråkiga elever behärskar före skolstarten. På denna del 

missade de enspråkiga eleverna mellan 2 och 9 uppgifter medan andraspråkseleverna missade 

mellan 4 och 19 uppgifter. Den andra delen består av 34 ord som bedöms kräva ett större 

ordförråd. På denna del var också spridningen större bland de enspråkiga eleverna. De 

missade mellan 0 och 17 uppgifter medan andraspråkseleverna missade mellan 9 och 27 

uppgifter. Provet genomförs individuellt av andraspråksläraren under ett samtal kring bilder 

och konkret material. 

 

DLS (diagnos läs- och skrivfärdighet) 

DLS bas (Järpsten, 2004) är ett grupprov som genomförs av specialläraren under april månad 

i årskurs ett. Det testar elevens läslust, läsförståelse och skrivförmåga. Läslusten testas så att 

eleven får ta ställning till tio påståenden om läsning och markera sin inställning med glad eller 

ledsen gubbe. Läraren läser påståendena högt för eleverna och de markerar hur de känner på 

ett svarsblad. Läsförståelsen är standardiserad enligt stanineskalan och den består av 20 

meningar med ökad svårighetsgrad. När läraren har gått igenom två övningsexempel läser 

eleverna meningarna tyst för att därefter para ihop dem med en av fem bilder. 

Svårighetsgraden varierar från ”Hon åker buss.” till ”Plötsligt står en krokodil i dörren med en 

ballong och ett paket.” Till det tredje delprovet får eleverna en bild som de ska skriva en 

berättelse till. Därefter bedömer läraren skrivförmågan i tre steg: 1. Har inte kommit igång 

(skriver enstaka ord och blandar stora och små bokstäver), 2. Har börjat skriva (skriver 

korrekta meningar i anslutning till texten), 3. Har flyt i skrivandet (använder ett varierat språk 

med ett flertal adjektiv). 

 

H4 

Under våren i årskurs ett genomförs också H4 som är ett avkodningstest och som mäter hur 

många ord eleven kan avläsa korrekt på en minut. Provbladet innehåller 153 ord med stegrad 

svårighetsgrad. De 17 första orden består av 2 bokstäver och därefter följer 19 ord med 3 

bokstäver med vokal i mitten. En elev bör kunna läsa minst 30 ord/minut i slutet av årskurs 

ett. Provet genomförs individuellt av specialläraren. Provet används både för att följa elevers 

tidiga läsutveckling och i samband med utredningar av elevers läs- och skrivsvårigheter. Det 

har använts under mycket lång tid och förekommer i många skolors och kommuners 
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handlingsplaner (Googles, 585 träffar). Det tycks idag vara så etablerat att inget ursprung 

anses behövas. 

 

Språket lyfter 

På skolan används också Skolverkets diagnosmaterial, Språket lyfter. Undervisande lärare 

bedömer kontinuerligt elevernas läs- och skrivutveckling utifrån observationer under ordinarie 

undervisning. Avsikten är att materialet ska följa eleverna till och med årskurs fem. Jag har 

bett undervisande lärare att bedöma hur långt eleverna har kommit då de slutar årskurs ett. 

Metodfrågor 
 
Att välja observationen som metod är något av en utmaning. Även om man, som jag gjorde, 

använder ett strukturerat observationsschema blev utarbetandet av detta schema att gå 

”upptäckandets väg” (Einarsson & Hamman Chirac, 2002). Även om metoden känns 

någorlunda trygg och säker var vägen till kunskap ny, vilket gav mig en möjlighet att 

utvecklas (SÖ, 1987). Trots de praktiska problem som jag stötte på då jag skulle genomföra 

studien är jag mycket glad över att ingen avrådde mig från att genomföra denna.  

 
Då jag beslöt mig för att använda gruppobservation som underlag för min studie och förlägga 

denna till klassens pedagogiska samling var jag väl medveten om att många störningsmoment 

kunde förekomma. Även om samlingen är lärarledd och väl strukturerad kan det bli livligt när 

femton sexåringar ska sitta i en ring på golvet. Frukter som ska plockas fram och skalas 

överlistar små barnahänder och ger sig av på egna upptåg, måste infångas och återbördas till 

den rättmätige ägaren. Rasten, som föregår samlingen, har varit fylld av aktiviteter som måste 

ventileras. När eleverna sitter tätt i en ring är det frestande att bara peta på grannen. Därför var 

det nödvändigt att sätta den observerade eleven i relation till det som hände i gruppen. Jag 

noterade elevbeteende i observationsschemat endast när detta avvek helt från den övriga 

gruppens agerande. Eftersom jag var väl förberedd på detta genom mina förberedande 

observationer under våren och hösten 2004 tycker jag att detta fungerade bra. 

 

Att intervjun med föräldrarna förlades till skolans lokaler i samband med ett utvecklings- 

samtal och inte till en neutral plats kan möjligen ha påverkat svaren men jag tror inte det. Jag 

upplevde intervjusituationen som öppen och förtroendefull. Föräldrarna var ivriga att få 

berätta om sin syn på deras barns skolgång. De verkade helt enkelt glada över att bli 

tillfrågade och att deras barn hade blivit utvalda. Samtliga kom ihåg det första brevet som de 
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fick ganska tidigt på höstterminen. Ingen förälder var tveksam till att medverka vilket kunde 

ha varit fallet om de skulle gå till skolan en extra gång och till något nytt och okänt. 

 

Jag anser att de prov som eleverna genomförde under förskoleklass och årskurs ett ger en 

allsidig bild av deras kunskaper och språkutveckling. Flera prov är standardiserade och 

genomförs med alla elever i kommunen. För ordprovet användes en enspråkig kontrollgrupp 

eftersom detta prov normalt endast genomförs med andraspråkselever.  Bortsett från denna  

enspråkiga kontrollgrupp kände jag inget behov av att komplettera med ytterligare test. 

 

Jag har valt att uteslutande observera andraspråkselever. Med ett bortfall på drygt 30% kan 

jag konstatera att det inte bara är en intressant grupp att studera, det är också en instabil grupp 

som kan vara svår att följa under en längre tid. Jag har inte gjort någon jämförelse mellan 

tvåspråkiga och enspråkiga elever förutom när de gäller ordförståelse då eleverna börjar 

årskurs ett. Det innebär inte att jag utesluter att även enspråkiga elever kan befinna sig utanför 

den (skol)språkliga gemenskapen. Jag har inte heller undersökt elevernas sociala bakgrund, 

hur länge föräldrarna har bott i Sverige eller hur de har anpassat sig till det svenska samhället, 

det vill säga om de har fått det ekonomiska och sociala utbyte som de förväntade sig då de 

flyttade hit (Ogbu, 1997). Min målsättning var att sätta fokus på vad skolan kan och skall göra 

för dessa elever. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 
 
En studies tillförlitlighet mäts med begreppen reliabilitet, validitet och dess generaliserbarhet. 

Reliabiliteten mäter pålitligheten hos uppmätta värden. I grunden handlar det om i vilken 

utsträckning flera forskare som använder samma mätinstrument kommer fram till ett 

likvärdigt resultat (Bryman, 2002; Einarsson & Hammar Chirac, 2002). Detta kallas 

interbedömarreliabilitet. En annan aspekt på reliabilitet är intrabedömarreliabilitet  vilket 

innebär att en forskare får resultat som överensstämmer då hon/han tillämpar sin metod vid 

olika tidpunkter (Bryman, 2002). 

 

I min studie har jag inte använt mig av någon medbedömare vilket är en brist i mitt arbete. För 

att öka reliabiliteten i en strukturerad observationsstudie är det viktigt att forskaren är bekant 

med forskningsmiljön. Det är också viktigt att konstruera ett observationsschema som fångar 

in de beteenden som man vill studera. Schemat ska vara lätt att använda och beteende- 
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kategorier väl definierade (Bryman, 2002; Einarsson & Hammar Chirac, 2002). Jag bekantade 

mig med forskningsmiljön dels under förstudien, dels då jag genomförde de förberedande 

ostrukturerade observationerna. Jag tycker att mitt observationsschema har fungerat mycket 

bra under hela observationstiden, drygt fyra månader. Kategorierna var tydliga och jag 

behövde aldrig vara tveksam om i vilken kategori ett beteende hörde hemma. Detta tyder på 

en god intrabedömarreliabilitet. Jag anser vidare att jag har analyserat mina anteckningar på 

ett konsekvent sätt och kan utifrån det härleda resultaten till det insamlade materialet 

(Einarsson & Hammar Chirac, 2002). 

 

Validitet handlar i grunden om huruvida forskaren har studerat det som avsågs i forsknings- 

frågan. Både Bryman (2002) och Einarsson & Hammar Chirac (2002) tar upp frågan om hur 

mycket informanterna påverkas av det faktum att forskaren sitter i rummet. Min erfarenhet av 

att studera sexåringar i grupp (sammanlagt ca 30 timmar) är att de mycket snabbt glömmer 

bort min existens. Eftersom jag har varit på plats en stund innan den egentliga observationen 

har startat är jag definitivt bortglömd när observationerna inleds. Det hände mycket sällan att 

den elev som jag för tillfället studerade tog visuell kontakt med mig. 

 

Den primära frågan för mina observationer är om mina analyser av elevernas beteenden är 

rimliga. Hur säker kan jag vara på att min tolkning av en elevs beteende verkligen är det som 

händer? Det finns alltid ett visst inslag av tolkning vid alla observationer. Observatören kan 

sällan få en säker bild av innebörden i ett visst beteende (Bryman, 2002; Einarsson & 

Hammar Chirac, 2002). I avsikt att uppnå största mått av sannolikhet använder jag mig av en 

intervju med elevernas föräldrar samt tar del av elevernas resultat på olika standardiserade 

prov. Jag har funnit att detta är en lämplig metod för datainsamling och ger tillsammans en 

rimlig tolkning av om eleverna förefaller delaktiga i den språkliga gemenskapen.  

 

Frågan om validitet gäller även intervjustudien med föräldrarna. Intervjun bygger på hur villig 

den intervjuade är att svara på mina frågor (Patel, 1987). Min kunskap konstruerades genom 

ett samspel mellan mig och föräldrarna under vårt samtal (Kvale, 1997). Det är viktigt att 

hålla i minnet att samtalet handlade om det viktigaste föräldrarna har, deras barn. En person 

som har bott i Sverige i femton år och som har fått barn under denna tid vet förmodligen att 

det skattas högt av den svenska skolan att föräldrar läser för sina barn. Ger föräldrarna ett svar 

på denna fråga som de tror att jag vill ha eller har de svarat utifrån hur de i praktiken agerar? 
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Genom att väga samman föräldrars svar, mina iakttagelser och elevernas provresultat kan jag 

komma rimligt nära sanningen. 

 

Generaliserbarhet är inte lätt att tillämpa på denna studie. I den studerade verkligheten har jag 

tolkat och sökt förståelse för beteenden (Bryman, 2002). Genom att väga samman mina 

iakttagelser från förstudien med dem som jag har gjort i huvudstudien kan jag få viss 

vägledning för vad som kan utspelas i en annan situation. Detta benämner Kvale (1997) som 

en analytisk generalisering. 
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Resultat 
 

Samtliga elever visade någon gång tecken på att stå utanför den språkliga gemenskapen 

utifrån de kriterier som fanns i observationsschemat (bilaga 2). Det absolut vanligaste 

beteendet var att eleven ”vände sig bort från eller lämnade aktiviteten”. Ganska vanligt var att 

eleven ”inledde samtal med annan elev”, ”var passiv när gruppen samtalade” och ”tittade på 

annat då läraren visade bilder eller saker”. Övriga kategorier hade få markeringar. Resultat av 

observationer, test, föräldraintervjuer och lärarintervjuer redovisas individuellt för varje elev. 

Bortsett från elevernas självskattning av sin läslust finns deras resultat redovisade i en 

sammanfattande tabell. Jag använder samma pronomen för samtliga elever, hon/henne. 

 

Alex var närvarande vid samtliga observationstillfällen vilket gav mig en observationstid på 

75 minuter. Jag gjorde 7 markeringar, fördelade på 4 kategorier, de allra flesta under senare 

delen av vårterminen. Till en början var Alex mycket stillsam och satt ofta tyst, även när 

kamraterna stimmade i väntan på att läraren skulle komma. Min tolkning är att hon helt enkelt 

varken hade ordförrådet eller den sociala kompetensen för att stimma med kamraterna. När en 

nyinvandrad elev får börja direkt i ordinarie undervisning får den huvudsakligen undervisning 

i skolanknuten vokabulär och ställs utanför den som behövs för kamratkontakter. Mot slutet 

av vårterminen började Alex förstå ”spelets regler”. 

 

Alex hade 26 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 5 på 

taluppfattning och stanine 7 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 38 rätt på den lättare 

delen och 10 på den svårare. På DLS bas hade Alex 8 glada och 2 ledsna markeringar på 

läslust, stanine 9 på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av 

årskurs 1 läste hon 66 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Alex hade 

kommit långt i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Föräldrarna uppgav att de var mycket nöjda med den undervisning som Alex dittills hade fått. 

De läste inte för henne nu men då hela familjen studerade svenska pratade de om nya ord som 

de hade lärt sig under dagen och lärde av varandra. Föräldrarna har anmält Alex till 

modersmålsundervisning. Läraren uttalade sig inte specifikt om henne men efterlyste 

andraspråksundervisning redan i förskoleklassen. 
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Carol var frånvarande vid 3 observationstillfällen vilket gav en observationstid på 60 minuter. 

Jag gjorde 8 markeringar under den tiden, de flesta markeringarna gällde att Carol lämnade 

gruppen utan orsak. Hon är en elev med mycket myror i kroppen men hade för det mesta full 

kontroll på vad lektionen handlade om. Hon var ivrig att svara på frågor och räckte ofta upp 

handen i början av samlingen men tröttnade när hon fick vänta på sin tur att svara. 

 

Carol hade 23 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 4 på 

taluppfattning och stanine 7 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 40 rätt på den lättare 

delen och 14 på den svårare. På DLS bas hade Carol 7 glada och 3 ledsna markeringar på 

läslust, stanine 9 på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av 

årskurs 1 läste hon 104 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Carol 

hade kommit igång med sin läs- och skrivutveckling. 

 

Föräldrarna uttryckte en kluven inställning till den svenska skolan. De tyckte att barnen hade 

det bra där men ville se mer fokus på själva undervisningen. ”Om skolan sköter 

undervisningen som jag inte kan så tar jag hand om uppfostran som jag är bra på”. 

Föräldrarna läste inte för Carol, de brukade ägna en stund varje kväll åt att prata om hur dagen 

hade varit. Carol var inte anmäld till modersmålsundervisning. Läraren hade inget speciellt att 

säga om henne. 

 

Isa var frånvarande vid 2 observationstillfällen vilket gav en observationstid på 70 minuter. 

Jag gjorde 8 markeringar under denna tid och de flesta orsakskategorierna var representerade. 

Isa verkade mycket intresserad både av lärarens högläsning och genomgångarna. Hon räckte 

ofta upp handen och hade svar på det mesta. 

 

Isa hade 25 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 5 på 

taluppfattning och stanine 9 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 46 rätt på den lättare 

delen och 25 på den svårare. På DLS bas hade Isa 8 glada och 2 ledsna markeringar på läslust, 

stanine 6 på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av årskurs 1 

läste hon 45 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Isa hade kommit 

långt i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Föräldrarna var mycket positiva och uttryckte glädje över att Isa trivdes i skolan och att det är 

svårt att få henne att stanna hemma om hon är sjuk”. Enligt föräldrarna hade Isa börjat läsa 
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och hon frågade mycket. De hoppades att skolan skulle ge henne inblick i hur samhället 

fungerar. Föräldrarna försökte läsa för Isa varje kväll men det blev inte alltid av. Hon var inte 

anmäld till modersmålsundervisning. Läraren hade också observerat att Isa hade börjat läsa 

och att hon tillhörde de vetgiriga i gruppen. 

 

Kim var frånvarande vid två observationstillfällen vilket gav en observationstid på 70 

minuter. Jag gjorde 21 markeringar under den tiden, i de flesta fall handlade det om att Kim 

inte deltog i aktiviteten eller lämnade gruppen (ibland för att ställa sig vid fönstret och titta 

ut). Den aktivitet som Kim hade svårast för var högläsningen. Då såg hon frånvarande ut 

(tittade framför sig utan att verka se) eller hade mycket pyssel med sina kläder eller sin kropp. 

Kim tog inte initiativ till att svara på frågor. 

 

Kim hade 15 poäng på testet Språklig medvetenhet. På höstprovet hade hon stanine 4 på 

taluppfattning och stanine 5 på kopiering. På ordförståelse hade hon 31 rätt på den lättare 

delen och 10 på den svårare. På DLS bas hade Kim 9 glada och 1 ledsen markering på läslust, 

stanine 3 på läsförståelse och hon hade ännu inte kommit igång med sitt skrivande. I slutet av 

årskurs 1 läste hon 30 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Kim hade 

börjat läsa enstaka ord och meningar samt börjat skriva meningar.  

 

Love var frånvarande vid 1 observationstillfälle vilket gav en observationstid på 70 minuter. 

Jag gjorde 12 markeringar fördelade på nästan samtliga kategorier av elevbeteenden. Love var 

vaken och intresserad men blev snabbt otålig och tappade då intresset för aktiviteten. Hon 

pratade gärna men hade svårt att lyssna när det var kamraternas tur. 

 

Love hade 14 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 4 på 

taluppfattning och stanine 6 på kopiering. På ordförståelse hade hon 34 rätt på den lättare 

delen och 14 på den svårare. På DLS bas hade Love 10 glada markeringar på läslust, stanine 5 

på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av årskurs 1 läste hon 

87 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Love hade hade kommit långt 

i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Föräldrarna var inte helt nöjda med skolan. De menade att Love skulle prestera mer om hon 

hade ”stramare tyglar”. De var bestämda på att ”nästa år måste det bli mer allvar och inte så 

mycket lek”. De berättade att Love tyckte mycket om att gå till skolan. Föräldrarna läste inte 
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för henne men de berättade sagor och hon ville gärna höra samma saga många gånger. Love 

var inte anmäld till modersmålsundervisning. Läraren hade inget direkt att säga om henne, en 

av flera i en ”rörig och stökig grupp”. 

 

 

Mika var frånvarande vid ett observationstillfälle vilket gav en observationstid på 70 minuter. 

Jag gjorde 5 markeringar under den tiden, enstaka markeringar på de flesta kategorier. Mika 

kunde förefalla ointresserad ibland men hon kunde alltid svara på de frågor som hon fick. Det 

var dock ovanligt att hon spontant räckte upp handen för att svara. 

 

Mika hade 21 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 3 på 

taluppfattning och stanine 5 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 40 ord på den lättare 

delen och 7 på den svårare. På DLS bas hade Mika 6 glada och 4 ledsna markeringar på 

läslust, stanine 2 på läsförståelse och hon hade inte kommit igång med sitt skrivande. Mika 

genomförde av någon anledning inte H4 i slutet av årskurs 1. Lärarens bedömning utifrån 

Språket lyfter var att Mika hade börjat läsa ord och meningar och hon hade börjat skriva små 

berättelser. 

 

Föräldrarna var mycket nöjda med skolan, Mika fick det hon behövde och hon trivdes 

jättebra. ”Inga problem att väcka henne när hon ska till skolan”. Föräldrarna hade lärt sig att 

tycka om att läsa för Mika, något som hon tyckte mycket om. Numera gör de det nästan varje 

dag. Mika var anmäld till modersmålsundervisning. Läraren hade uppmärksammat att trots att 

Mika verkade disträ vid samlingarna så visste hon ändå vad hon skulle göra. 

 

René var frånvarande vid 5 observationstillfällen och kom mycket sent till ytterligare ett 

vilket gav en observationstid på 40 minuter. Jag gjorde 6 markeringar under den tiden, vid 

samtliga tillfällen började hon prata med den elev som satt bredvid. Mest satt René passiv 

under samlingarna och hon såg rent lidande ut under högläsningen. Hon tog inga initiativ till 

att svara på frågor.  

 

René hade 21 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 3 på 

taluppfattning och stanine 5 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 31 ord på den lättare 

delen och 10 på den svårare. På DLS bas hade René 9 glada och 1 ledsen markering på 

läslust, stanine 2 på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av 
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årskurs 1 läste hon 30 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att René läste 

enstaka ord och meningar och hon hade börjat använda vokaler och konsonanter samt dela 

texten i ord när hon skrev. 

 

Föräldrarna tyckte inte att tiden i förskoleklassen hade varit bra för René. ”Hon har ju tappat 

mycket tycker jag sen hon började skolan, det tycker jag mot när hon var på dagis”. De 

återkom flera gången till detta att René kunde mer tidigare. De uppgav samtidigt att hon 

tyckte om att gå till skolan eftersom hon hade roligt där. Föräldrarna läste för René ibland när 

hon tyckte att det var roligt. De hade inte anmält henne till modersmålsundervisning. Läraren 

nämnde René flera gånger som en elev som behövde extra stöd men uttryckte samtidigt 

förvåning över att Höstprovet hade gått så bra. 

 

Robin var närvarande vid samtliga observationstillfällen vilket gav en observationstid på 80 

minuter. Jag gjorde 13 markeringar, de flesta då Robin bokstavligen vände ryggen åt 

aktiviteten. Hon tillhörde de rörliga eleverna och rullade runt mycket med sin kudde. Hon fick 

några tillsägelser av läraren att delta, men fick oftast vara ifred. När Robin var koncentrerad 

räckte hon upp handen vid frågor och kunde oftast svaret. 

 

Robin hade 18 poäng på testet Språklig medvetenhet. På Höstprovet hade hon stanine 4 på 

taluppfattning och stanine 4 på kopiering. På ordförståelse klarade hon 34 ord på den lättare 

delen och 16 på den svårare. På DLS bas hade Robin 8 glada och 2 ledsna markeringar på 

läslust, stanine 2 på läsförståelse och hon hade kommit igång med sitt skrivande. I slutet av 

årskurs 1 läste hon 26 ord/minut. Lärarens bedömning utifrån Språket lyfter var att Robin 

läste enstaka ord och meningar och hon hade börjat använda vokaler och konsonanter samt 

dela texten i ord när hon skrev. 

 

Föräldrarna var mycket positiva till skolan och uppgav att de var helt nöjda med den kontakt 

som de hade med Robins lärare. Hon hade fått det stöd som hon behövde. De påpekade också 

att det är ett föräldraansvar att engagera sig och hålla kontakt med skolan. En förälder var 

aktiv i skolrådet. De läste för Robin varje kväll, ”hon älskar att lyssna på sagor”. Föräldrarna 

hade ännu inte bestämt om de skulle anmäla Robin till modersmålsundervisning. Läraren hade 

inget speciellt att säga om Robin. 
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Tabell 1. 

  
Sammanfattning av elevernas resultat mm från förskoleklassen till och med årskurs 1. 

 

Namn Antal 
mark. 

Sprl.medv. 
max 26 

Höstpr. 
Max 9/9 

Sökt 
modersmål

Ord 1 
max50 

Ord 2 
max34 

DLS läs 
max 9 

DLS skr. 
Max 3 

H4 
ord/min. 

Alex 7 26 5/7 Ja 38 10 9 2 66 
 

Carol 8 23 4/7 Nej  40 14 9 2 104 
 

Isa 8 25 5/9 Nej 46 25 6 3 45 
 

Kim 21 15 4/5 Ja 31 10 3 1 30 
 

Love 12 14 4/6 Nej 34 14 5 3 87 
 

Mika 5 21 3/5 Ja 40 7 2 1  
 

René 6 21 3/5 Nej 31 10 2 2 30 
 

Robin 13 18 4/4 Ev. 34 16 2 1 26 
 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Alex är den enda av de observerade eleverna som inte är född i Sverige. Hon kom hit i 

femårsåldern och har fått studiehandledning av en modersmålslärare både under tiden i 

förskoleklass och i årskurs ett. Utifrån testet för språklig medvetenhet var hon väl förberedd 

för att ta till sig skolans undervisning. Skolan har utgått från att hon behövde mycket stöd, 

både modersmåls- och andraspråksundervisning (Ogbu, 1997). Alex har fortfarande brister i 

sitt ordförråd, särskilt vad gäller lite svårare ord. Det är nu viktigt att skolan ger henne fortsatt 

stöd så hon bygger upp det ordförråd som hon behöver för att klara skolans 

ämnesundervisning (Skolverket, 2005). Förhoppningsvis har Alex skola högre ambitioner 

med sin andraspråksundervisning än stödundervisning för svagpresterande (Skolverket, 

2008). Annars kan hon tvingas att jaga ”rörliga mål” onödigt länge. 

 

Carol har bra resultat på de flesta test och mycket bra på avkodning. Nauclér (2004) fann att 

även svaga läsare kunde ha höga poäng på avkodning och därmed bli missbedömda om lärare 

fäste stor vikt vid detta resultat. Carols resultat hittills tyder inte på att hon är en svag läsare 

men det är viktigt att följa upp hur hon utvecklar sitt ordförråd. Om några år måste hon klara 

betydligt svårare ämnestexter som kräver ett stort ordförråd. 
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Isa är den elev i gruppen som totalt sett har bäst resultat, gott och väl som en 

normalpresterande enspråkig elev. Hon har fortfarande brister i sitt ordförråd, på det testet 

lyckas hon snäppet bättre än de lågpresterande enspråkiga eleverna. För Isas fortsatta studier 

är det viktigt att undervisande lärare är medvetna om att ordförrådet är den viktigaste enskilda 

faktorn i språkbehärskningen för studieframgång i övriga skolämnen (Skolverket, 2000b). 

 

Kim är den elev som har överlägset flest markeringar, 21 markeringar på 70 minuter innebär 

ett avbrott var tredje minut. Hennes avbrott uppmärksammades sällan, var inte störande för 

gruppen och hon blev återkallad av läraren vid något enstaka tillfälle. Jag fick uppfattningen 

att hon alltid hade varit aktiv under rasten, röd om kinderna och i sista minuten. Mitt intryck 

var att hon genomled samlingarna för glädjen över att sedan få leka. För Kim gav samlingarna 

varken ett begripligt språkligt inflöde eller några tillfällen att använda språket kommunikativt. 

Detta har lett till att hon under tiden i förskoleklassen inte har utvecklat en stabil 

talspråksplattform som grund för läsinlärningen (Myrberg, 2001, 2006). Kim har fortfarande 

stora brister i sin läs- och skrivförmåga i slutet av årskurs ett. För hennes föräldrar är 

modersmålet viktigt, de använder det alltid hemma och de har anmält henne till 

modersmålsundervisning. Trots det har Kim inte fått någon studiehandledning på 

modersmålet. Hon är född i Sverige och förväntas förstå tillräckligt mycket svenska för att 

klara undervisningen (Ogbu, 1997). Skolan har inte utnyttjat den positiva effekt som 

modersmålsundervisningen kan ha för andraspråkselever som är födda i landet (Skolverket, 

2008). 

 

Love hade ett lågt resultat på språklig medvetenhet då hon började i förskoleklassen. Ändå 

har hon lyckats bra på de test som hon genomförde under våren i årskurs ett. Det kan vara så 

att skolans mer strukturerade verksamhet har passat henne men även föräldrarnas uppfattning 

att skolan nu skulle bli på större allvar kan ha spelat stor roll. Hon kan givetvis också tillhöra 

den grupp elever som instinktivt lär sig ”simma” utan instruktioner (Tingbjörn, 2000). Love 

hade många markeringar under observationerna då hon lätt tappade koncentrationen. Mina 

observationer visar ett stort samband mellan brister i språklig medvetenhet och många 

markeringar. Som de flesta andraspråkselever har hon brister i sitt ordförråd. 

 

Mika har få markeringar under observationerna, bra resultat på Språklig medvetenhet och 

varierande resultat på övriga test. Hennes låga resultat på Höstprovets taluppfattning kan 
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säkert knytas till resultaten på ordförståelse. Hon har klarat 80% av orden på den lättare delen 

men endast 20% på den svårare. För Mika skulle studiehandledning på modersmålet kunna 

vara ett stöd. Hon har inte, via andraspråket, kunnat tillgodogöra sig läs- och 

skrivundervisningen i årskurs ett. 

 

René och Mika har nästan identiska resultat. René har något lägre resultat på ordförståelse. 

Detta trots att föräldrarna uppger att de mest talar svenska med henne. Eftersom det inte finns 

något modersmål att bygga på är det viktigt att skolan utreder vilken extra stimulans och 

vilket stöd som René behöver för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Robin är en elev som hade svårt att koncentrera sig på samlingens innehåll. Robin fick 13 

markeringar vilka oftast handlade om att hon vände sig bort från aktiviteten under flera 

minuter. Hennes testresultat i anslutning till skolstarten ligger lågt men inte alarmerande lågt. 

Som de flesta andraspråkselever har hon brister i ordförrådet. Olyckligtvis är det den 

viktigaste enskilda komponenten i språkbehärskningen (Skolverket, 2000b) där det tar längst 

tid att komma ifatt de enspråkiga eleverna. I slutet av årskurs ett har Robin varken nått målen 

för avkodning, läsning eller skrivande. Under vårterminen i förskoleklassen var Robin inte 

motiverad för att ta till sig undervisning i grupp. Ett alternativ hade varit att ge henne enskild 

språkträning med fokus på muntlig kommunikation och berättande (Nauclér, 2004). 

 

Då jag analyserade resultaten från mina observationer fann jag en brist i att jag inte också 

hade tagit med positiva elevbeteenden då eleverna var delaktiga och visade intresse för 

undervisningen. Detta skulle ha gett en mer nyanserad bild av eleverna och förhoppningsvis 

bidragit till att förstå varför de lyckades så olika. 
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Diskussion 
 
Syftet med min studie var att genom observationer försöka bedöma om en elev är delaktig i 

förskoleklassens språkliga gemenskap samt i vilken utsträckning ett eventuellt utanförskap 

påverkar elevens språkinlärning. Jag har också undersökt hur eleverna uttrycker att de inte är 

delaktiga i den språkliga gemenskapen. Jag har iakttagit eleverna under klassens pedagogiska 

samling, en lärarstyrd aktivitet då eleverna förväntas vara koncentrerade och lära sig något 

som ska förbereda dem för skolans undervisning. Efter observationsstudien har jag tagit del 

av elevernas resultat på de prov som de har deltagit i under tiden i förskoleklassen och årskurs 

ett. Jag fann att samtliga observerade elever, utom möjligen Isa som hade ett relativt bra 

ordförråd, kan ha svårt att känna delaktighet i gruppens språkliga gemenskap. De övriga hade  

stora brister i sitt ordförrådet. Inom en språklig gemenskap har man gemensamma regler för 

hur språket får användas (Ogbu, 1997; Sandström Kjellin, 2002). Det är stor risk att eleven får 

svårigheter om hon inte ens behärskar ordens grundbetydelse. 

 

Utifrån detta diskuterar jag följande aspekter på elevernas fortsatta skolgång och 

språktillägnande: socialisering och språklig gemenskap, tvåspråkighet, förskoleklassen och 

skolan. 

Socialisering och språklig gemenskap 
 
Skolan och dess klassrum utgör en speciell språklig gemenskap där många språk ska samsas, 

både invandrade språk och varianter av majoritetens språk (Ogbu, 1997). Den språkliga 

gemenskapen ser olika ut i olika klasskulturer även då språket är gemensamt (Heath, 1983). 

Läraren representerar oftast den dominerande kulturen vilket nästan alltid är medelklassen och 

hon/han förstår inte de svårigheter som minoritetseleven möter i klassrummet (Cummins, 

2001). De åtta observerade eleverna i min studie har fem olika modersmål och representerar 

med stor sannolikhet även olika klasskulturer. 

 

I de flesta fall lär sig barnet och känner sig tryggt med de språkliga koder som används i 

hemmet och i den närmaste omgivningen. Många barn blir också tidigt delaktiga i förskolans 

språkliga gemenskap. Detta kan, som i Afgoyestudien (Obondo, 2005) genomföras med 

respekt för barnets ursprungskultur och barnet får tid på sig att ta till sig den nya kulturen. 

Betydligt vanligare är att det dock att det sker som i Nauclérs (2000, 2004) studie. De barn 

som instinktivt lär sig förskolans sätt att samtala inbjuds att delta, övriga lämnas utanför. Jag 



52 

möter och observerar eleverna på väg in i nästa språkliga gemenskap. I förskoleklassen ska de 

börja anpassa sig till skolans språkliga regler. Detta blir särskilt tydligt under den pedagogiska 

samlingen då eleverna förväntas sitta still och lyssna, räcka upp handen och svara på frågor 

(Simenonsdotter Svensson, 2009). Det var bara Isa som klarade samtliga dessa moment. Alex 

och Mika satt visserligen oftast tysta och iakttog läraren men det tolkade jag som att de i sin 

kultur lär sig genom att se hur vuxna gör för att sedan göra som de gör (Heath, 1983; Obondo, 

2005).  

 

De flesta vuxna är delaktiga i och känner sig hemma med flera språkliga gemenskaper: familj, 

arbete, vänner, fritidsaktiviteter mm. De flesta har också någon gång hamnat i en situation då 

man känner sig utanför fast man förstår orden som sägs. En sådan grupp lämnar man snabbt. 

Men om en elev känner det så i skolan har den ingen möjlighet att välja. Eleven kan möjligen 

som Kim gå och ställa sig vid fönstret en stund och längta bort men blir snart återkallad till 

verkligheten. Ogbu (1997) pekar på att skolan är den plats där språkliga och kulturella 

skillnader uppenbaras och blir tydliga. Jag träffar föräldrarna när deras barn är sju år. De 

flesta är i stort sett nöjda med den undervisning som barnen hittills har fått, några har dock 

vissa reservationer. De menar att skolan ska hålla sig till att ge barnen de kunskaper som de 

behöver för att skaffa sig en bra utbildning. Någon tillägger att skolan ska lära barnet hur det 

svenska samhället fungerar. Uppfostran av barnen vill de ta hand om själva. Här finns ett frö 

till en kommande konflikt som kan slå rot om skolans personal inte möter föräldrarna med 

respekt (Axelsson, 1999). Den språkliga konflikten består, för denna grupp, i att barnen inte 

har hunnit utveckla sitt andraspråk till den nivå som undervisningen bygger på. Tyvärr har 

varken skolans personal eller föräldrarna insett hur litet ordförråd eleverna har. Än har inte de 

språkliga skillnaderna uppenbarats. Risken är stor att flera elever redan nu har lärt sig att 

lektioner är svåra och tråkiga och inget för dem (Simenonsdotter Svensson, 2009). 

 

Skolans första och kanske främsta uppdrag är att lära eleverna att läsa och skriva. När de 

börjar skolan har de redan förvärvat förväntningar på läsande och skrivande och hur man 

använder det (Heath, 1983). Men dessa förväntningar är olika beroende på elevens kulturella 

bakgrund. För att läs- och skrivinlärningen ska lyckas menar Heath att det är en förutsättning 

att läraren känner till sina elevers kulturella bakgrund och bygger sin undervisning utifrån 

detta. Det är viktigt att känna till vilken erfarenhet eleverna har av böcker och läsning före 

skolstarten. Av de observerade eleverna var det bara Robins föräldrar som utan reservationer 

svarade att de läste för henne. Tre föräldrar, Carols, Loves och Alex, svarade att de inte alls 
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läser. De övriga fyra svarade att de läser ibland och om barnet vill lyssna, någon hade nu lärt 

sig att tycka om att läsa. Viktigt är också att känna till elevens erfarenhet av frågor (Heath, 

1983; Obondo, 2005). Om barnen i sin egen kultur, som i Trackton i Heaths studie, endast får 

frågor om de har något att stå till svars för svarar de naturligtvis på ett helt annat sätt än om de 

svarar för att visa vad de kan och hur duktiga de är.  

 

Det som föräldrarna inte kan ge sina barn måste skolan kompensera (Heath, 1983). Lpo 94 

anger att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94 sid. 6). Jag ställde ingen direkt 

fråga till lärarna om deras kunskaper om elevernas kulturella bakgrund. Ingen av dem tar upp 

detta som en möjlig orsak till några elevers svårigheter. Båda lärarna pekar istället på 

elevernas personlighet och att de är allmänt svaga. 

 

Tvåspråkighet 
 
Sex av föräldrarna till de observerade eleverna ser modersmålet som så viktigt att de 

konsekvent använder det i kommunikation med sina barn. Det innebär att dessa elever har 

kommit i kontakt med det svenska språket när de har börjat i förskola eller i förskoleklassen. 

Eftersom de är födda i Sverige har skolan, som de flesta skolor i västvärlden, behandlat dem 

på samma sätt som majoritetseleverna (Ogbu, 1997). Flera forskare menar att det är skolans 

sätt att snabbt assimilera eleverna till skolans språk och kultur (Cummins, 2001; Grosjean, 

1982; Skutnabb-Kangas, 1986). Grosjean menar att detta är en antites av vad skolan borde 

vara, en plats där eleven känner sig välkommen och trygg. Jag menar att det finns en övertro 

på att eleverna lär sig språket genom att vara närvarande. Nauclér (2000, 2004) visar med sin 

forskning att det inte räcker att eleverna är närvarande, de måste också vara deltagande, 

bjudas in att berätta om sina erfarenheter, förklara och argumentera för sin ståndpunkt. 

 

Ändå tänker inte Carols, Isas och Loves föräldrar anmäla sina barn till modersmåls- 

undervisning. De anser att undervisningstiden är otillräcklig, att det är för stor åldersspridning 

i gruppen och vänder sig emot att undervisningstiden är förlagd till sen eftermiddag. De såg 

också modersmålet som en privatsak som inte hade med skolan att göra och de verkade inte 

heller ha fått någon information om modersmålets betydelse för barnens skolframgång. 

Föräldrarnas svar överensstämmer med de svar som Skolverkets fick i sin rapport (2002). De 



54 

tre eleverna är födda i Sverige och skulle kunna ha stort stöd av att delta i 

modersmålsundervisning (Skolverket, 2008). Nu tar dessa föräldrar på sig den i det närmaste 

omöjliga uppgiften att i hemmet utveckla och hålla modersmålet levande (Grosjean, 1982). 

Grosjean menar att eleverna tvingas att lära sig läsa och skriva på ett språk som är mer eller 

mindre obekant för dem. Barnen berövas sin språkliga och kulturella förankring och detta 

minskar deras trygghet och inlärningsförmåga. Skolan har också misslyckats med att lära 

Kim, Mika, René och Robin att läsa och skriva under deras första skolår, en alltför vanlig 

utveckling (Cummins, 2001). Skutnabb-Kangas (1986) menar att elever som inte får 

vidareutveckla sitt modersmål i skolan och som måste lära sig läsa och skriva på ett språk som 

de inte behärskar berövas båda språken. Renés och Robins föräldrar uppger att de blandar 

modersmålet och svenska när de kommunicerar med sina barn. Hittills tycks detta inte vara 

till fördel för barnens språkutveckling. Detta stämmer också med vad flera forskare anger, den 

säkraste vägen till skolframgång är att eleverna ges möjlighet att bevara och utveckla sitt 

modersmål. 

 

Det råder stor skillnad mellan Skolverkets nationella mål för tvåspråkighet och den verklighet 

som eleverna möter i skolan. I kursplanerna (2000a) finns två ämnen som vänder sig till 

tvåspråkiga elever och som syftar till att eleverna ska utveckla tvåspråkighet, ämnena 

modersmål och svenska som andraspråk. Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2000) 

däremot ger stort utrymme för tolkning av hur undervisningen kan bedrivas (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). I den skola som jag har studerat erbjuds inte elever i förskoleklassen 

modersmålsundervisning och deras behov av undervisning i svenska som andraspråk utreds 

först då de börjar årskurs ett. Eleverna har berövats ett viktigt år då de kunde ha fått träning i 

att återberätta och träna på den svenska skolans regler för hur man samtalar (Nauclér, 2004). 

Eleverna har inte målmedvetet getts möjlighet att träna på och utveckla en stabil 

talspråksplattform (Myrberg, 2006). 

 

Förskoleklassen och skolan 
 
Jag möter mina informanter för första gången när de har gått några månader i förskoleklassen. 

De har kommit en bit på den bro som ska föra dem över från förskolan till skolans värld 

(Skolverket, 2001). På denna symboliska bro ska de genomgå en omdaning från barn till elev. 

Lek och lärande ska integreras så att leken blir ett redskap för lärande. Verksamheten ska 

befruktas av att två världar möts och smälter samman (Myndigheten för skolutveckling, 
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2006). Barnens språkliga medvetenhet har mätts och de flesta verkar vara redo för skolans 

undervisning. Kim och Love släpar lite efter och ska följas upp extra noga.  

 

Jag har valt att observera eleverna under förskoleklassens samling, den som ska utgöra en 

pedagogisk mötesplats för socialt samspel, kommunikation, delaktighet och lärande 

(Simenonsdotter Svensson, 2009). Jag mötte en undervisningssituation som är mycket lik den 

som eleverna senare möter i årskurs ett. De förväntades sitta still och lyssna, räcka upp 

handen och svara på frågor. Med reservation för att jag endast observerade eleverna under den 

lärarledda delen av arbetspasset och alltså inte såg hur de sedan löste sina arbetsuppgifter 

kunde jag se att flera av eleverna, Kim, Love och Robin, upplevde svårigheter i denna 

lärandesituation. De fick flest markeringar i observationsprotokollet. Då jag efter 

observationsperiodens slut tog del av elevernas testresultat såg jag att just dessa elever hade 

lägst resultat på språklig medvetenhet. De borde ha fått mer träning i fonologisk medvetenhet 

under samlingen, Antingen i en mindre grupp eller tillsammans med hela gruppen. Love var 

den som protesterade öppet och hon har också funnit andra verktyg för att inhämta de 

kunskaper som hon behöver för sin läs- och skrivinlärning. De övriga två protesterade mer i 

det fördolda förutom att Kim då och då lämnade sin plats. För övrigt försökte de göra sig så 

osynliga som möjligt. Dessa elever har också lyckats betydligt sämre med sin läs- och 

skrivinlärning. När jag analyserar mitt material förvånas jag över hur mycket dessa elever 

lämnades ifred. Även om detta görs för att eleverna inte ska känna sig utpekade blir resultatet 

av att de så sällan inbjuds att delta i gruppens samtal att de marginaliseras (Nauclér, 2004). 

 

Kim och Love skulle följas upp extra noga under året i förskoleklassen. Jag såg inga exempel 

på att de fick någon extra träning och lärarna nämnde inte heller någon sådan då jag 

intervjuade dem. Antingen kan det vara så att man trodde att deltagandet i förskoleklassens 

verksamhet i sig skulle öka deras språkliga medvetenhet eller så fick de denna träning på 

annan tid, t.ex. då övriga hade fri lek. Jag tolkar det så att lärarna såg det disciplinerande 

inslaget i samlingen som så viktigt inför skolstarten att de inte ville ”offra” det. Gemensamt 

för samtliga elever är att de har större eller mindre brister i sitt ordförråd. Mindre för Isa som 

har missat 16% av de testade orden. De övriga har missat mellan 34% och 52%. 

 

Kim, men även Mika, René och Robin hade behövt en träning helt annorlunda än den som 

samlingen ger. Mika och René hade visserligen goda resultat på språklig medvetenhet men de 

har så stora brister i sitt ordförråd att de måste ha haft svårt att förstå innehållet i samlingarna. 
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Nu är risken stor att de relaterar svårigheterna till den egna förmågan och att detta inte går att 

göra något åt. De kan ta med sig denna erfarenhet in i grundskolan och de har redan byggt upp 

en uppfattning om att skolan är både svår och tråkig (Simenonsdotter Svensson, 2009).  

Dessa elever borde istället få en samling avpassad för deras behov där de får träna och 

utveckla sin talspråksplattform, lyssna till berättelser och återberätta, diskutera och 

argumentera (Nauclér, 2004; Myrberg, 2006). Det är viktigt att eleverna får ett rikligt 

språkligt inflöde som är begripligt för dem. De måste också få många tillfällen till att använda 

språket kommunikativt (Viberg, 1996). Deras ordförråd borde testas redan då de börjar i 

förskoleklassen. De som behärskar få ord borde, precis som en nyinvandrad elev, få 

studiehandledning på modersmålet. Vidare bör eleverna observeras under samlingen under 

den första tiden i förskoleklassen. De som har ett bristande ordförråd och som inte är 

deltagande under samlingen ska ha undervisning i svenska som andraspråk med fokus på 

muntlig träning. Om inte eleverna också får studiehandledning på modersmålet ska denna 

träning ges i en förberedelseklass. Alla elever kan inte, på grund av bristande tillgång på 

modersmålslärare, få studiehandledning på sitt modersmål. 

 

De elever som flyttar till Sverige under sin skoltid sätts numera ytterst sällan direkt i ordinarie 

undervisning. De får först en tid i förberedelseklass och besparas den situation som Jalava 

(1976) beskriver. Detta gäller dock långt ifrån alla elever som flyttar hit före skolstarten. Alex 

hade bara bott här några månader när hon började i förskoleklassen. Hon har ändå klarat de 

första åren i skolan bra tack vare några timmars studiehandledning samt modersmåls- 

undervisning i årskurs ett. Skolverkets studie (2008) visar att modersmålsstöd, även i mindre 

omfattning, kan ha stor betydelse för elevernas framgångar i skolarbetet. Kunskapen om att 

detta i högsta grad gäller elever som är födda i Sverige måste förankras bland kommunernas 

politiker och skolansvariga. Flera av de observerade eleverna kunde ha fått en bättre skolstart. 

Jag anser att det inte är tillräckligt att eleverna deltar i skolans undervisning för att de ska 

utveckla sitt andraspråk. De måste också få rikliga tillfällen till att använda sina språk. 

 

Det är viktigt att alla som arbetar med flerspråkiga grupper skaffar sig ingående kunskaper om 

flerspråkighet och elevernas kulturella bakgrund (Cummins, 2001; Grosjean, 1982; Heath, 

1983). Det är också viktigt att förstå kulturens betydelse för individens personlighets- 

utveckling liksom att läraren kan se sin egen kulturella bakgrund och vilken betydelse den har 

för denne som individ och pedagog. Först när läraren förstår att det är lättare att kommunicera 

med vissa elever för att de har samma kulturbakgrund kan hon/han förhålla sig till detta 
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(Ogbu, 1997). Men först då är det också möjligt att låta andra kulturer berika undervisningen 

och skapa en ”näringsrik” miljö där alla har en möjlighet att utvecklas utan att utplånas 

(Obondo, 2005). Det är viktigt att ta ställning till om man vill integrera invandrareleverna och 

göra dem till en del av klassen eller om målet är att assimilera dem och göra dem osynliga. 

 

Hur en elev lyckas i skolan avgörs av många faktorer. Om eleven har ett annat modersmål och 

en annorlunda kulturell bakgrund ökar antalet faktorer. Före skolstarten har barnet lärt sig att 

tala sitt eller sina modersmål vilket är en naturlig process (Lundberg, 2006). När barnet börjar 

i skolan inleds en ny process som går ut på att det ska lära sig att läsa och skriva vilket är en 

av människan konstruerad aktivitet. Trots att forskare världen över anser att idealet för barnet 

är att det får lära sig detta på sitt modersmål tvingas många minoritetsbarn att lära sig läsa och 

skriva på sitt andraspråk. Så har det också i stort sett varit för de elever som jag har 

observerat. René och Robin har delvis kommunicerat på svenska med sina föräldrar. 

Gemensamt för alla utom för Isa är att de har stora brister i sitt ordförråd vilket på sikt kan 

försena deras läsförståelse. I det läget ska skolan skynda långsamt med läsinlärningen 

(Grosjean, 1982; Myrberg, 2006). Det är viktigare att ge eleverna gott om tid att utveckla 

båda sina språk. Det som utmärker de elever i min studie som har lyckats med sin läs- och 

skrivinlärning är att de var aktiva och deltagande under samlingen i förskoleklassen och de 

räckte upp handen för att svara på frågor. De fick också en del markeringar som antydde att 

de tappade koncentrationen men bortsett från Carol var dessa spridda på de flesta kategorier. 

Förmodligen hade de flesta enspråkiga eleverna också fått ett antal markeringar om jag hade 

observerat dem.Det är nu viktigt att de tvåspråkiga eleverna får fortsatt stöd i sin 

ordförrådsutveckling. Annars är det stor risk att de får svårigheter då de möter mer 

komplicerade texter. Först var det lätt, sen blev det svårare och svårare (Nauclér, 2000). 

 

Slutsatser 
 

Jag har funnit ett signifikant samband mellan elevers brister i språklig medvetenhet och 

antalet markeringar under observationerna. Jag har funnit att dessa elever tydligt visat att de 

inte ”är med på tåget” under samlingen. De borde få samlingen utbytt mot moment som tränar 

deras språkliga medvetenhet. 

 

Utifrån observationerna kunde jag inte identifiera samtliga elever som fick svårigheter med 

sin läs- och skrivinlärning. Två elever, Mika och René, hade minst antal markeringar under 
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observationerna men hade ändå inte lärt sig att läsa tillfredsställande då de slutade årskurs ett. 

Jag finner att det är nödvändigt att använda flera olika metoder för att upptäcka elever som 

behöver extra stöd. 

 

Det är viktigt att elever som är i behov av extra stöd får detta så tidigt som möjligt. För elever 

med ett annat modersmål räcker det inte att testa deras språkliga medvetenhet, deras ordförråd 

måste också testas då de börjar i förskoleklassen. De elever som har stora brister i ordförrådet 

borde ha studiehandledning på modersmålet.  

De lärare som undervisar eleverna måste förvärva ingående kunskaper om elevernas kulturella 

och språkliga bakgrund. Vilket språk pratar barnet hemma? Vilken erfarenhet har barnet av att 

använda svenska? I vilken utsträckning och på vilket språk har barnet erfarenhet av böcker 

och läsning? 

 

Föräldrarna måste informeras om modersmålets betydelse för barnets fortsatta 

språkutveckling (Skolverket, 2008). Jag anser att det är skolans ansvar att invandrade 

föräldrar får tillgång till innehållet i för dem angelägna rapporter och utredningar som 

Skolverket publicerar. 
 

Fortsatt forskning 
 
I anslutning till min studie om tvåspråkiga elevers delaktighet i förskoleklassens samling ser 

jag flera angelägna områden för fortsatta studier. Att forska inom detta område är angeläget; 

det är också tämligen outforskat. Utifrån de brister som jag fann i mina resultat från 

observationerna vore det intressant att genomföra en ny studie där även positiva 

elevbeteenden registrerades. Det kunde också vara av intresse att komplettera med en 

enspråkig kontrollgrupp. Detta förutsätter dock att forskaren har mer tid till sitt förfogande än 

vad jag hade då jag genomförde min studie. 
 

Jag har följt åtta elevers studiesituation under deras tid i förskoleklassen och årskurs ett. Det 

skulle vara värdefullt att följa upp just dessa elever med en longitudinell studie. Hur mycket 

och vilket stöd får dessa elever under tiden i grundskolan? Hur ser deras studiesituation ut då 

de slutar grundskolan? Om möjligt följa dem även genom gymnasiet. 
 

Jag menar att elever som har stora brister i sitt ordförråd måste få tidig och intensiv 

språkträning med målet att de kan bygga upp sin talspråksplattform (Myrberg, 2006). Jag ser 
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det som angeläget att genomföra en jämförande studie med en grupp som får sådan träning 

och en kontrollgrupp som får ”traditionell” undervisning i förskoleklassen.  
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         Bilaga 1 
 
 
     xxxxxx 04 12 06 
 
 
Till  
Föräldrar med barn i förskoleklasserna på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
Vid sidan av mitt arbete som lärare på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx studerar jag för 
närvarande på Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete för verksamma lärare 
vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. 
 
I kursen ingår att skriva en uppsats om 20 poäng. Som min forskningsfråga har 
jag valt elevers tidiga språkutveckling i skolan för att öka kunskaperna om hur 
skolan kan arbeta stimulerande för alla elever. För att fördjupa mina teoretiska 
studier vill jag göra observationer i förskoleklasserna på skolan. 
 
Jag kommer att genomföra observationerna företrädesvis då klassen har samling 
och planerar att besöka varje klass en gång/vecka under ca 30 minuter. 
Observationerna kommer att pågå under större delen av vårterminen. Jag kan 
också i efterhand komma att ta del av resultaten på de obligatoriska som 
genomförs. Jag hoppas också att jag under senare delen av vårterminen kan 
intervjua några föräldrar. 
 
Självklart kommer alla att vara helt anonyma. Jag kommer varken att nämna 
kommun, skola eller namn på några elever som ingår i studien då jag redovisar 
mina resultat. Det insamlade materialet kommer endast att användas för 
forskningsändamål och kommer inte att redovisas för någon annan.   
 
Om ni har några frågor får ni gärna ringa xxxx- xx xx xx (skolan) eller xxxx-xxx 
xx (hem) eller mejla mig på adress:  
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Bilaga 2 

 
 
   Observationsschema 
 
 
 
 
Dag ____________________ 
 
Grupp ____________________ 
 
Tid ____________________ 
 
Aktivitet____________________ 
 
 ____________________ 
 
 ____________________ 
 
 
 
 
 
 

Elevbeteende/elev A B C D E F 
 

Tittar på annat då läraren visar bilder/saker       
 

Vänder sig bort från aktiviteten       
 

Inleder samtal med annan elev       
 

Påbörjar lekar med annan elev       
 

Deltar inte i gruppens samtal       
 

Får tillsägelse att detta i gruppens samtal       
 

 
 
Frånvarande:_________________________________ 
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        Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Till 
 
_____________________________________föräldrar. 
 
 
 
För några månades sedan skrev jag ett brev till alla föräldrar med barn i 
förskoleklassen på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jag berättade om min forskning 
om elevers tidiga språkutveckling i skolan.  
 
Jag vill nu gärna träffa er i samband med nästa utvecklingssamtal och ställa 
några frågor. 
 
Om ni har några frågor får ni gärna ringa xxxx-xx xx xx (skolan) eller 
xxxx-xxx xx (hem) eller e-posta mig på adress: 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Britta Svan 
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         Bilaga 4 
 
 
Intervjufrågor till föräldrarna  
 

1. Är ditt barn fött i Sverige? 
2. När flyttade ni till Sverige? 
3. Vilket språk talar ni hemma med barnet?  
4. Planerar du att anmäla ditt barn till modersmålsundervisning? 
5. Berätta vad du tycker om ditt barns skola? 
6. Tycker du att du har bra kontakt med ditt barns skola och med lärare? 
7. Vad tycker du är det viktigaste som skolan ska göra under de första skolåren? 
8. Kan du berätta vad ditt barn tycker om att gå i skolan?  
9. Tycker ditt barn om att lyssna till sagor? 
10. Tycker du om att berätta/läsa sagor för ditt barn? 
11. Har ditt barn lärt sig att läsa? 
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         Bilaga 5 
 
Intervjufrågor till lärarna 
 

1. Hur tycker du att din klass är som helhet? 
2. Har någon elev gjort ovanligt stora framsteg sedan i höstas? 
3. Har någon elev lärt sig att läsa sedan i höstas? 
4. Är det någon elev som du befarar kommer att få problem med läsningen? 
5. Vad är det som gör att du tror så? 
6. Hur tycker du att skolan ska ge stöd åt dessa elever? 
7. Hur tidigt kan du se om en elev kan komma att få svårigheter? 
8. Hur märker du att en elev kan komma att få svårigheter? 
9. Skulle man kunna göra mer i förskoleklassen för att hjälpa dessa elever? 
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         Bilaga 6 
 
Ordförståelse 1 
 
mormor   kjol   mage 
farfar   trosor   först 
syskon   strumpor  överst 
bror   mössa   en rad  
syster   väst   andra 
tavla   shorts   i mitten 
papper   T-tröja   sist 
linjal   klänning   underst 
pensel   näsa   sjätte  
pärm   rygg   i 
sax   fot   bakom  
tejp   kind   på 
pennvässare  ben   bredvid 
vattenfärger  armbåge   under 
papperskorg  arm   mellan 
tröja   stjärt   framför 
stövlar   axel 
 
 
 
Ordförståelse 2 
 
stekpanna  ljusstake   rund 
spis   sandlåda   spola  
lucka, ugnslucka  grävskopa  gran 
torka   skottkärra  barr 
förkläde   spade   moln 
haklapp   kratta   myrstack  
servett   tofs   termos  
väga   bänk   korg 
våg   betala   vindruvor 
duk   sticka   stövlar 
garn, garnnystan, nystan kruka, blomkruka ryggsäck 
stig 




