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Abstract: 
 
This essay is a study about school success for immigrant pupils whose ages are between 16 

and 19 years when they arrive to Sweden. 

The purpose of this study is to examine pupils difficulties in the school and the faktors which 

affect their success in the school and even possibilities which they can be offered by the 

school. 

This research carried out at two upper secondary schools in the municipality of “Södertälje”. 

The method which I have used is a qualitative research method which depends on interviews. 

The results of the research shows pupils difficulties and the different faktors which influence 

their success in the school. 

My conclusions are that these pupils have many difficulties and to reach a successful 

schooling, the shcool have to give these pupils a variety of possibilities which builds with 

pupils self possibilities a foundation for a good and successful schooling. 

The research also shows that the both schools are not giving enough possibilities to these 

pupils. The education system in these schools doesn’t fits for multi – lingual pupils. The 

pupils in these schools are trying to adapt themselves to the education system. 

 

Key words: immigrant pupils, successful schooling, multi – lingual pupils, integration. 
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Inledning 
Mitt intresse för invandrarelever kommer från att jag själv är invandrare och har studerat här i 

Sverige, först som elev på Komvux och sedan som student på lärarutbildning med 

interkulturell profil vid Södertörns högskola vilken är en annan orsak till att jag har valt att 

skriva mitt examensarbete om invandrarelever och deras skolframgång. Jag vet att det är svårt 

för de elever som har ett annat språk att klara sig i skolan därför att värderingar och normer är 

annorlunda. 

Under min VFU (verksamhet förlagd utbildning) har jag varit på ett individuellt program i en 

gymnasieskola och en stor del av de elever som går på det individuella programmet är 

invandrare. Massa frågor väcktes inom mig, varför är en stor del av de eleverna invandrare? 

Varför har de invandrareleverna hamnat i det individuella programmet? Vilka var orsakarna 

som påverkat deras skolframgång? Alla de här frågorna ledde till att jag under delkursen 

”Barns utveckling – normalitet och avvikelse” inom allmän utbildningsområde 2 i min 

utbildning gjorde en undersökning kallat ”Vilka orsakar som hindrar en normal 

skolutveckling hos invandrarelever?” 

Nu vill jag fördjupa mig i samma frågor som jag ställde i min tidigare undersökning genom 

att undersöka de svårigheter som invandrareleverna har under deras skolgång och vilka 

faktorer som påverkar deras skolframgång. 

 

Bakgrund 
”På några decennier har Sverige genom invandring blivit ett land präglat av kulturell och 

etnisk mångfald. Mer än 900 000 personer är födda utomlands. Av dessa har mer än 40 

procent varit bosatta i Sverige 20 år eller mer. Ytterligare ca 700 000 är födda i Sverige och 

har genom åtminstone den ena av sina föräldrar rötter även i ett annat land. Till den kulturella 

och etniska mångfalden bidrar också de minoriteter som funnits i Sverige under lång tid.” 

(Prop. 1997/98:16, s.1). 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med olika kulturer, språk, normer och värderingar och 

det ställer hög krav på skolan eftersom skolan är en del av det samhälle som vi lever i. 

Skolpolitikens mål är att alla elever oavsett deras bakgrund ska ha möjligheter till en likvärdig 

utbildning, men i verkligheten har den svenska skolan inte riktigt uppnått det mål som finns i 

styrdokument. I läroplanen står det att ”Skolan är en social och kulturell mötesplats” och det 

betyder att i skolan kan man träffa elever som tillhör olika sociala klasser och olika kulturer 
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och har olika språk, normer och värderingar och därför har de olika behov och förutsättningar 

och ”Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas” (Lpf 94, s.47). 

Invandrarelever utgör en stor grupp av de elever som går i skolan, men många undersökningar 

och studier visar att den gruppen av elever saknar behörighet till gymnasieskolan och till 

högskolan (se bl.a. Skolverket 2005, s.4; Myndigheten för skolutveckling 2005, s.11).Barn 

och ungdomar med invandrarbakgrund kommer till Sverige inte bara med olika kulturer, 

språk, normer och värderingar utan också med andra kognitiva färdigheter (Gustavsson 2001, 

s.145). 

En del av de invandrarelever är de sent anlända eleverna som enligt myndigheten av 

skolutveckling är ”de elever som när de kommer till Sverige påbörjar något av grundskolans 

fyra sista år eller som börjar direkt i gymnasieskolan” (Myndigheten för skolutveckling 2005, 

s.6). Enligt skolverket att de sent anlända eleverna som kom till Sverige i åldern 13-18 år 

lyckas sämre i skolan än de som kom i tidigare ålder eller äldre och att den svenska 

grundskolan och gymnasieskolan ger inte tillräckliga utvecklingsmöjligheter till de eleverna 

(Skolverket 2001, s.37). 

Invandrarelever möter olika svårigheter under sin skolgång och speciellt de sent anlända 

eleverna och skolans uppgift är att ge dessa elever bra möjligheter för att lyckas i skolan och 

inte bedöma de efter vad de har för problem eller brister i språk och kunskap. ”Det är viktigt 

att utbildningssystemet ökar sin kapacitet att omfatta och anpassa sig till flerspråkiga elever. 

Idag är ofta fallet det omvända, dvs. att eleverna ska anpassa sig till rådande skolsystem och 

till svenska språket som norm” (Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 4).  

Interkulturell pedagogik handlar om frågor angående hänsyn till invandrarelevernas språk, 

kultur och erfarenheter (se bl.a. Linde 2004; Lahdenperä 2004; Borgström 2004). 
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Avgränsningar 
Invandrarelever eller elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp. En del av eleverna 

är födda i Sverige och har levt hela sitt liv här, men med minst en förälder som är född 

utomlands. En annan del av de eleverna är födda utomlands och har kommit sedan till 

Sverige. Den andra delen kan också delas i grupper beroende på ålder när de kom till Sverige. 

Jag har valt att begränsa min undersökning till de sent anlända eleverna som har varit mellan 

16 och 19 år när de kom till Sverige och nu går på gymnasiet. Jag har också valt att 

genomföra min undersökning i Södertälje kommun. 

De orsaker som ligger bakom mitt val av de avgränsningarna är att: 

1) Jag har varit i kontakt med en sådan grupp (16-20 år) av invandrarelever under min 

VFU i ett individuellt program på en gymnasieskola. 

2) Min uppfattning och min erfarenhet från min VFU:s period är att den grupp av sent 

anlända elever som har kommit till Sverige i gymnasieålder har fler svårigheter i 

skolan än andra invandrarelever. Detta beror på den kritiska perioden av deras liv 

(tonåringar) och att språkinlärning blir svårare om man blir äldre. 

3) Jag har valt Södertälje kommun för att jag själv bor i Södertälje och att kommunen är 

en mångkulturell kommun. 

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka: a) De svårigheter som sent anlända gymnasieelever har. b) Vilka 

faktorer som påverkar deras skolframgång. c) Vilka möjligheter som skolan kan ge dessa 

elever när de kommer till Sverige som nyanlända och sedan under deras skolgång. 

Allt detta för att hitta de bästa faktorer för att integrera de elever i den svenska skolan och 

påverka deras skolframgång positivt. 

 

Frågeställningar 
För att kunna genomföra min undersökning måste jag ha några frågeställningar som är 

grunden för mitt arbete: 
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1) Vilka svårigheter har de sent anlända eleverna i skolan? De måste ha några svårigheter 

på grund av att de har ett annat språk och en annan kultur. 

2) Vilka faktorer påverkar deras skolframgång? Jag tänker på att det kan finnas olika 

faktorer som kan påverka invandrarelevernas skolframgång och det kan beror på 

eleverna själva eller deras familjer eller skolan. 

3) Hur bemöter skolan de sent anlända eleverna? Skolan kan påverka elevernas 

skolframgång positivt genom att ge dem möjligheter för att utveckla sig i deras 

studier. Att ta hänsyn till elevernas förutsättning och behov är en viktig faktor i 

elevernas skolframgång. 

4) Hur påverkar introduktionsplanen deras skolutveckling? Introduktionsprogrammet är 

en steg i de sent anlända elevernas skolgång, men hur det påverkar deras skolframgång 

är en viktig fråga! 

5) Vad kan man göra för att integrera eleverna på det bästa sättet? Integrationen är 

regeringens mål för hela samhället och skolan är en del av detta samhälle, därför är 

integrationen av invandrareleverna i skolan mycket viktigt. 

 

Definitioner 
Nyanlända elever:  elever som nyligen anlänt till Sverige 

Sent anlända elever:  de elever som kommer till Sverige och börjar direkt i något av 

grundskolans fyra sista år eller gymnasieskolan. 

IVIK: introduktionskurs för invandrare, är ett gymnasieförberedande 

program för de nyanlända ungdomar som är mellan 16 och 19 år. 

Infödda: elever som är födda i Sverige och har minst en förälder som är 

född i Sverige. 

Svenska som andraspråk: undervisning av svenska för de eleverna som har ett annat 

modersmål än svenska. 

Vistelsetiden:  den tiden som man har bott i Sverige. 
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Teoretiskt perspektiv 
Det finns inte så mycket litteratur om gruppen sent anlända ungdomar i gymnasieåldern, men 

man kan hitta mycket litteratur eller forskningar om invandrareleverna som en hel grupp eller 

om de sent anlända eleverna i grundskolan. Jag har försökt att använda den litteraturen som är 

relevant för den gruppen som jag är intresserad att undersöka. 

Skolsvårigheter 
”Människans utveckling är ett komplicerat resultat av en mängd faktorer som har både med 

biologi och med yttre påverkan att göra” (Hwang 2003, s.21). Här menar Hwang med ”yttre 

påverkan” den miljön som människan lever i. 

Pirjo Lahdenperä (1997, s.39) hänvisar till Emanuelsson (1986) om att det finns två olika 

synsätt på skolsvårigheter, det absoluta och det relativa. Det första fokuserar på elevens 

egenskaper, oberoende av situationen eller miljöns krav, medan det andra är situations- och 

miljörelaterat synsätt. Enligt Lahdenperä (1997, s.38) att i de gamla läroplanerna var 

skolsvårigheter mer relaterade till absoluta synsätt, medan den nya synen på skolsvårigheter i 

Lgr80 är mer relaterade till skolans miljö. 

Som definition till begreppet ”skolsvårigheter” hänvisar Lahdenperä (1997, s.38) till 

Emanuelsson (1983, s.12) att skolsvårigheter är ett uttryck för diskrepans mellan individens 

förutsättningar och skolmiljöns krav. Enligt Lahdenperä är därför skolsvårigheter beroende på 

utformning av utbildningsmiljön och ”När krav och förutsättningar att uppfylla dessa inte 

överensstämmer, leder detta enligt Ahlström, Emanuelsson & Wallin, till handikapp och 

svårigheter” (Lahdenperä 1997, s.39). 

Läroplanen Lgr80 och läroplanen Lpo94 samlar båda grupperna handikappade och invandrare 

under den gemensamma rubriken ”barn med särskilda behov”, därför att invandrarbarn som 

avviker från det normala, tycks vara ”barn med särskilda behov” (Lahdenperä 1997, s.14). 

Människan föds med olika behov, fysiologiska, psykologiska, behov av trygghet, gemenskap 

med andra, och att känna sig kompetent. Behoven är gemensamma för alla oberoende av 

bakgrund, men vad som skiljer människor åt, är de möjligheter som man har för att få sina 

behov tillgodosedda (Rask & Wennbo 1986, s.23). 

En del av invandrarelevernas svårigheter ligger i att de nyinflyttade eleverna inte kan landets 

koder och språk och en annan del är att de svenska skolorna inte hunnit anpassa sig till de nya 

villkoren (Sjögren 2001, s.5). ”Den svenska skolan är en institution präglad av sin strävan 

efter språklig och värdemässig homogenitet. Den gemensamma värdegrund som åberopas i 
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nationella styrdokument utgör i själva verket en värdeprioritering i vilken majoritetens 

uppfattning väger tyngre än minoriteternas” (Sjögren 2001, s.5). Enligt Lahdenperä är Sverige 

ett mångkulturellt samhälle, men skolan är monokulturell, ”Problemet att vi har en nationell 

skola men postnationella ungdomar med båda tillhörighet och rötter i olika kulturer och 

således med flerkulturell identitet”(Lahdenperä 2001, s.133). 

Monica Axelsson (1999, s.9) hänvisar till Valentie (1968) om att i teorin om ”kulturell 

konflikt” hävdar man att minoritetsbarnen inte lyckas i skolan på grund av skillnaden mellan 

barnens kultur och majoritetskultur i attityder, värderingar och inlärningsstilar. Enligt Hans 

Olof Gustavsson (2001, s.146) är Sverige ett individualistiskt samhälle, individen ställs i 

centrum och bör hålla sig kritiskt reflekterande och samhälleligt aktiv. I skolan måste eleverna 

vara aktiva, kritiskt analysera texter samt vara undersökande och ansvarstagande. Den synen 

på skola, kunskap och lärande är långt från de flesta invandrarelevers uppfattning om skola 

och lärande. 

Lahdenperä (2003, s.6) hänvisade till att kulturella skillnader i synen på sociala relationer i 

skolan och i klassen, i lärar- och elevrollen och i undervisnings- och inlärningsprocessen ger 

olika pedagogiska och didaktiska förutsättningar för undervisning och skolans övriga 

verksamhet. Hon hänvisade till Hofstede (1991) om skillnaden i undervisningen mellan länder 

med stor respektive liten maktdistans. I länder med liten maktdistans är undervisningen 

elevcentrerad, medan i länder med stor maktdistans är undervisningen lärarcentrerad i 

helklass med mycket läxor och tydliga krav från läraren. Den svenska synen på 

undervisningen är att eleven är aktiv och problemlösande och läraren är en handledande 

person. Eleven måste kunna samla och sortera information och tänka självständigt. ”Elever 

som kommer från skolmiljöer där man inte förväntas ta eget ansvar kan behöva lite extra 

metodisk skolning in i eget ansvarstagande för sina studier” (Holmegaard & Wikström 2004, 

s.565). 

Axelsson hänvisar till Ogbus kultur-ekologiska teori som hävdar att misslyckandet med 

minoritetsbarn i skolan kan bero på elevernas sociokulturella kontext mer än på elevernas 

kunskapsnivå och språkanvändning (Axelsson1999, s.11).  Det finns många barn som har 

problem i skolan pga. det inte finns studietradition hemma. Barn som växer upp med ett annat 

språk, normer och värderingar än vad skolan har kan drabbas av svårigheter mycket lättare än 

barnen som växer upp med samma språk, normer och värderingar som skolan har (Rask & 

Wennbo 1986, s.60). 
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Axelsson pekade på Thomas & Colliers studieresultat om att elever tar lång tid för att lära sig 

ett andraspråk och det är svårt att få hela sin skolgång på detta språk. I början koncentrerade 

eleverna sig på andraspråkets inlärning, därför kunde de inte komma ifatt sina kamrater i 

kunskapsutveckling. ”De enspråkiga eleverna blir som rörliga mål för de tvåspråkiga 

eleverna” (Axelsson 2004, s.513). 

Övergången från introduktionsprogrammet till en ordinarie klass kan medföra problem. En 

tidig övergång kan leda till bristande färdigheter i undervisningsspråket som i sin tur leder till 

inlärningssvårigheter. En lång vistelse i introduktionsprogrammet kan hämma elevens 

utveckling. Därför är en bättre lösning att låta eleven börja med ett ämne i taget i en ordinarie 

klass och samtidigt få tid i introduktionsprogrammet (Blob 2004, s.14). 

 

Skillnader i resultat mellan sent anlända ungdomar och andra grupper 
Skolverkets rapport (2005) visar att socioekonomiska faktorer och vistelsetid i landet 

förklarar skillnaderna i betygsresultat mellan de sent anlände ungdomarna och infödda. 

Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005) visar att det finns skillnad i resultat mellan 

de sent anlända ungdomarna och andra grupper, och det beror på olika faktorer: vistelsetid i 

landet, socioekonomisk situation, grundskoleutbildning, studiernas utsträckning i tid och 

kvaliteten i verksamheten som kommuner och skolor erbjuder. Rapporten visar också att ”De 

sent anlända eleverna uppger i högre utsträckning än andra att de har psykosociala problem, 

att de trivs dåligt i skolan, att de är otrygga samt upplever att skolan ställer för höga krav på 

dem” (Myndigheten för skolutveckling 2005, s.7). 

 

Framgångsfaktorer 

Språkutveckling 
Språket har en stor roll i människans liv. Det är ett kommunikationsmedel, ett tankeredskap 

och en social och kulturbärande funktion. För folk som bor i Sverige, är svenska språket 

nyckel till det svenska samhället och en länk mellan människor, för att skapa förståelse och 

ömsesidig respekt. Utan svenska språket är det svårt att förstå koderna i samhället och förstå 

hur samhället fungerar, och det kan leda till utanförskap (Prop.1997/98:16, s.55). Enligt 

Lahdenperä (1997, s.51) är språket det medel som vi använder, för att skapa den verkligheten 

som vi lever i och samordnar våra handlingar med andra människor. Mening skapas genom 
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interaktionen mellan människor och tolkning av en händelse beror på kontexten som man 

befinner sig i. 

Det finns ett samband mellan språkkunskap och språkanvändning. ”Språkets användning i 

konkreta situationer har en primär betydelse för hur språk behärskas, varierar och utvecklas” 

(Hammarberg 2004, s.36). ”Individen omges emellertid av och är delaktig i social interaktion. 

I dessa språkliga samspel uttrycker och förhandlar deltagarna uppfattningar om sig själva och 

tolkning av sociala roller, relationer och statusförhållanden” (Haglund 2004, s.363). 

Enligt Haglund (2004, s.364) är en av de färdigheterna som barnen tillägnar sig under 

uppväxten, förmågan att använda språk på ett sätt som ger möjlighet till ny kunskap i en given 

kontext. Haglund hänvisar till Berger och Luckmann (1966) att barnen har språk, normer och 

värderingar i hemmamiljön, som utgör kapital. Sedan kan andra språk, normer och 

värderingar från den offentliga omgivningen (skolan), också utgör kapital. Därför stämmer 

inte alltid de erfarenheter och kunskaper hos individen, från primära socialsituationen 

(familjen), överens med de förväntningarna hos institutioner för sekundär socialisation 

(skolan).  

Språket är ett viktigt redskap för att barnen ska kunna lära sig och förmedla sina tankar och 

åsikter till andra (Rask & Wennbo 1986, s.41). Blob (2004, s.6) hänvisar till att det är viktigt 

för individens utbildning och yrkesliv, att kunna behärska majoritets språk. 

Holmegaard och Wikström (2004, s.547) hänvisar till Vigberg (1993, s.68-72) om att ju äldre 

blir eleverna desto mer teoretisk blir undervisningen, och att arbetet i skolan handlar om 

textläsning och förståelse som ska användas sedan. För att läsningen ska påverka tänkandet, 

måste man förstå vad man läser för att sedan kunna använda det, och för att klara det, behöver 

man ett stort ordförråd. De hänvisar också till Saville-Troike (1984) och Viberg (1993) om att 

ordförrådet är mycket viktigt för att eleven kan tillägna sig av kunskaper i olika ämnen i 

skolan. 

Enligt Enström (2004, s.171) är det viktigt för alla människor att ha ett stort ord förråd, för att 

kunna förstå det som sägs och skrivs inom olika områden. Ordkunskap är bara en av flera 

komponenter i språkbehärskningen, men den spelar en viktig roll. Därför har en utveckling av 

ordförrådet en stor betydelse för studieframgång. Eftersom ord i verkligheten sällan kommer 

isolerade, är det viktigt att inlärare möter ord i naturliga sammanhang, dvs. att höra mycket 

svenska och läsa stora mängder text. Då kan man förstå ett ords alla betydelser, 

användningsområde och dess olika kombinationsmöjligheter. (Enström 2004, s.193). 
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Svenska som andraspråk är ett eget ämne sedan 1995 och har egna kursplaner och 

betygskriterier (Skolverket 2001, s.40). Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.7) 

visar att undervisning i svenska som andraspråk och modersmålet, har positiv inverkan på 

elevernas resultat. ”Det övergripande målet för undervisningen i svenska som andraspråk på 

gymnasieskolan för elever med ett annat hemspråk eller annan kulturbakgrund är att på sikt ge 

dessa elever samma förmåga och möjligheter som deras svenska jämnåriga att nå svensk 

ämnets mål i gymnasieskolan” (S 86:11, s.37). 

”Modersmålet spelar en helt avgörande roll för individens utveckling, något som skulle kunna 

kallas en modersmålsideologi. En viktig aspekt av denna ideologi är att verklig språklig 

kompetens eller färdighet är nära förbunden med förmågan att tala detta språk som en infödd” 

(Stroud 2004, s.335). Det språk som utvecklas under skolåren är viktigt och det är bättre att 

fortsätta att använda det språk man vuxit upp med. För elever som tvingas byta 

undervisningsspråk under sin utbildning, sker ett avbrott i språkutvecklingen som kan få stora 

konsekvenser för den fortsatta skolgången (Holmegaard & Wikström 2004, s.540). 

”Från förstaspråket överförs kunskaper om språkliga djupstrukturer, läs- och skrivförmågan 

och tankeprocesser till andraspråket” (Axelsson 2004, s.519). Blob (2004, s.10) pekar på 

modersmålets betydelse för skolframgång. Det är nödvändigt att erbjuda en undervisning som 

når fram till eleven, och modersmålsstödsundervisning är en god modell och speciellt med de 

nyanlända eleverna. Det finns tre områden i elevernas utveckling som påverkas positivt vid 

bruket av modersmålsstöd: elevernas identitetsutveckling, elevernas kunskapsinhämtning och 

elevernas möjlighet att utveckla flerspråkighet. ”Syftet med studiehandledningen är att hjälpa 

elever med studierna i ett eller flera ämnen. Studiehandledningen skall också förbättra elevens 

studieteknik, utveckla båda hemspråket och svenska språket och öka elevens självkänsla” (S 

86:11, s.31). 

För de nyanlända elever och speciellt de sent anlända eleverna, är det en stor vinst om de får 

ämnesundervisning på modersmålet. Detta ska leda till att de eleverna inhämtar 

ämneskunskaper snabbare och deras kunskap och färdighet i båda första och andra språket 

stärks (Blob 2004, s.11). 

 

Utbildningssystemet 
”Det är viktigt att utbildningssystemet ökar sin kapacitet att omfatta och anpassa sig till 

flerspråkiga elever. Idag är ofta fallet det omvända, det vill säga att eleverna ska anpassa sig 
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till rådande skolsystem och till svenska språket som norm” (Myndigheten för skolutveckling 

2005, s.4). 

Enligt Holmegaard och Wikström (2004, s.540F) är undervisningen i svenska som andraspråk 

en central del i invandrarelevernas undervisning, de får en speciellt riktad språkundervisning 

som anpassas till elevernas erfarenheter och behov. I det ämnet får invandrareleverna lära sig 

språkets regler och färdigheter, men de måste också utveckla sina språkfärdigheter i olika 

ämnen i skolan i samband med undervisningen. I andra ämnen förmedlas nya ord via 

läromedel. De nya orden har en stor betydelse för förståelsen av ämnesinnehållet. Därför 

måste lärarna ha kunskapar om en språkutvecklande ämnesundervisning, så de kan möta 

elevernas behov. Axelsson (2004, s.519) hänvisade också till en språkligt anpassad 

ämnesundervisning. Hon hänvisade till Thomas & Collier (1997) om att undervisning i 

andraspråket inte räcker, och eleverna måste få tillgång till innehållet i andra ämnen och det 

kan vara med hjälp av andraspråk och språkligt anpassad ämnesundervisning. 

Axelsson (2004, s.509) pekade på Cummins (1996, s.140F) exempel på utbildningsstrukturer 

som kan leda till diskriminering. I detta exempel står det att läraren använder test som är 

konstruerad utifrån majoritetens språk och kultur, och som missgynnar minoritetseleven. Och 

det står också att kursinnehållet reflekterar endast majoritetens erfarenheter och värderingar. 

Axelsson antyder att test eller prov som är utformade efter majoritetens språk och kultur och 

att kursinnehåll som är ensidigt svenskt, innebär en risk för misslyckande för minoritetselever. 

Bedömning av minoritetselevernas utveckling måste göras utifrån varje elevs förutsättningar 

och med helhetssyn på språk och lärande som är relaterad till de sociokulturella 

förutsättningar som elevens har (Axelsson 2004, s.524). 

I skolverkets rapport (2001, s.17) definieras ordet ”Interkulturell” som står för en process där 

människor med olika språk och kulturer påverkar varandra. Enligt Maria Borgström måsta 

lärarna i de nya mångkulturella lärarmiljöerna utvidga sin pedagogiska kompetens. ”De måste 

kunna reflektera kring frågor gällande undervisning och hur eleverna/studenterna skaffar sig 

kunskapar” (Borgström 2004, s.33). 

Lahdenperä (2004, s.66) pekade på att höga förväntningar på elever kan leda till skapandet av 

goda inlärningsmiljöer, men med höga förväntningar kan man inta alltid fastställa realistiska 

krav, eftersom bristen på språk kan förväxlas med bristen på tankeförmåga. För mångkulturell 

skolutveckling behövs kompetensutveckling. Höga kravnivåer ska gälla för läraren och inte 
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bara för eleverna, och det betyder att lärarna måste utveckla sina arbetsmetoder (Lahdenperä 

2004, s.71). 

Lahdenperä (2004, s.65) hänvisar till Cummins (1997) om att för att lyckas med elever med 

etnisk bakgrund, måste lärarna ta hänsyn till språk, kultur och erfarenheter. Och för att 

undervisningen ska vara relevant, måste den knytas till elevernas förförståelse. Skolan måste 

också erbjuda undervisning på elevernas modersmål, och verkligheten att eleverna har 

svenska som sitt andraspråk måste vara en utgångspunkt för annan ämnesundervisning. 

 

Vistelsetid 
Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005) pekar på att vistelsetiden kan påverka 

elevernas resultat. Elevernas resultat i grundskolan stiger i takt med vistelsetiden i landet, och 

andelen elever som fullföljer gymnasieskolan minskar i takt med kortare vistelsetid. 

Skolverkets rapport (1993) pekar också på att vistelsetiden påverkar språkfärdigheten i 

svenska (angående resultatet av gymnasiestudierna). Skolverkets rapport (2005) visar också 

på den stora betydelsen som vistelsetiden har för invandrarelevernas skolframgång. 

 

Skolhistoria 
Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.22) visar att de sent anlända eleverna som 

gått i grundskolan i Sverige, även har fullföljt gymnasieskolan i högre grad. 

Holmegaard och Wikström (2004, s.547) pekar på att det finns en relation mellan 

läsförståelsen och läsarens förkunskaper. Om läsaren har goda kunskaper i ett ämne, kan 

han/hon bemästra bristen på ordförråd. 

 

Familjens situation 
Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.18) visar att familjens socioekonomiska 

situation, föräldrarnas utbildningsbakgrund, disponibel inkomst och föräldrarnas ställning på 

arbetsmarknaden påverkar invandrarelevernas resultat. 

Skolverkets rapport (2005, s.10) tyder på att de skillnader som finns mellan infödda elever 

och elever med utländsk bakgrund beror på elevernas socioekonomiska bakgrund. 
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”Ungdomarnas uppväxtvillkor påverkas av föräldrarnas sociala och ekonomiska situation” 

(Prop.1997/98:16, s.14). 

Axelsson (2004, s.521) hänvisar till att betydelsen av socioekonomisk status har undersökt av 

Thomas & Collier (1997). Resultaten var att de viktiga faktorerna till elevens skolframgång är 

familjens ambitioner, socioekonomiska status och föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

Integrationen 
Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.45) pekar på att IVIK är en segregerande 

åtgärd som försvårar integration och påverkar elevernas skolframgång. 

 

Skolans stöd 
I skolverkets rapport (2001, s.37) står det att den svenska grundskolan och gymnasieskolan 

inte ger ungdomar som kommer till Sverige i 13-18 årsåldern tillräcklig utvecklingsmöjlighet. 

I myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.29) står det att ”elever med utländsk 

bakgrund många gånger upplever att de får sämre stöd och blir mer orättvist bedömda av sina 

lärare”. 

 

Metod 
Min undersökning är om ”Sent anlända ungdomars i gymnasieåldern” skolframgång. Jag 

tänkte genomföra undersökningen genom att ta reda på vad de här eleverna hade för 

uppfattningar om sin skolgång. 

I forskningen använder jag den kvalitativa forskningsmetoden med inspirationen av 

fenomenografin. ”Den kvalitativa forskaren använder sig av observationer och intervjuer som 

redskap i sin forskning” (Kullberg1996/2004, s.15). Fenomenografin är enligt Birgitta 

Kullberg (1996/2004, s.49) betyder ”Beskrivning av fenomen”. Forskaren här studerar 

människors uppfattningar av fenomen. Hon hänvisar till Ference Marton (1981) om att 

”fenomenografi handlar om de kvalitativt skilda uppfattningar vi människor har av fenomen i 

vår omvärld. Detta innebär att fenomenografi inte handlar om fenomenet i sig och inte heller 

om individen utan om uppfattningar av fenomen, dvs. om relationer mellan individer och 

omvärld” (Kullberg 1996/2004, s.49). 
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Jag har gjort intervjuer med tio sent anlända ungdomar (mellan 19 och 22 år) i två 

gymnasieskolor i Södertälje kommun och som redan har gått i IVIK program när de kom till 

Sverige och var (15 till 18 år). Jag har också gjort en intervju med en lärare i IVIK 

programmet i Södertälje kommun som har utbildning i svenska som andraspråk och ett samtal 

med studie- och yrkesvägledaren för ”Wendela Hebbegymnasiet” och som är ansvarig för 

IVIK program i Södertälje kommun. Jag spelade in alla de intervjuerna och bearbetade de 

genom att skriva ned dem på papper, och sedan sammanställde elevernas uppfattningar i olika 

kategorier på grund av vad de här eleverna hade för uppfattningar om sin skolgång. 

 

Val av skolor 
När jag skulle börja med min undersökning, tänkte jag börja med när de sent anlända 

ungdomarna kom till Sverige, och som nyanlända hamnade på IVIK. Därför tänkte jag 

undersöka IVIK programmet först. Jag träffade studie- och yrkesvägledare på Wendela 

Hebbegymnasiet i Södertälje kommun och hon är den ansvariga personen för IVIK. Jag hade 

ett samtal med henne om IVIK och jag fick också broschyrer från henne om IVIK. 

Från samtalet fick jag information om att de flesta av eleverna som klarar sig på IVIK 

fortsätter med sina studier på ”Natur linje” eller ”Teknik linje” på gymnasieskolan. De två 

skolorna ligger i samma byggnad, för de har varit en skola. Därför åkte jag dit och träffade 

rektorn på var och en av skolorna och frågade om jag kunde intervjua eleverna för att 

genomföra min undersökning.  

 

Intervjuer: 
Intervjuerna var semistrukturerade djupintervjuer med ”öppna frågor” (se Kullberg 

1996/2004, s.112). Intervjuerna gjordes under april månad 2006. Intervjuerna var avskilt och 

med användning av bandspelaren. Först intervjuade jag en lärare för svenska som andraspråk 

på IVIK program i Södertälje. Hon träffade mig efter sin arbetsdag och vi satt i lärarnas rum 

som var tomt. Intervjun varade i ca 50 minuter och hon berättade för mig om IVIK och vilka 

ämnen och andra möjligheter som IVIK erbjuder eleverna i Södertälje kommun. Sedan 

intervjuade jag eleverna från natur program och teknik program på två gymnasieskolor som 

heter ”Naturvetargymnasiet” och ”Teknikgymnasiet”. 
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Eleverna har olika bakgrund, de är från Chile, Peru, Kurdistan men de flesta är från Irak. 

Deras ålder är mellan 19 och 22 år och de har redan gått på IVIK minst ett år, men de flesta 

har varit i två år där. De som läste på IVIK bara i ett år hade redan gått i två eller tre månader 

på förberedelseklasser i grundskolan innan de kom till IVIK, för de kom till Sverige när de 

var bara 15 år. Eleverna var 6 tjejer (4 från natur program och 2 från teknik program) och 4 

killar (2 från natur program och 2 från teknik program). Intervjuerna varade mellan 15 och 30 

minuter var, och skedde i korridorerna. Språket var svenska i allmänhet, men ibland hade de 

eleverna från Irak använt modersmålet ”arabiska”, och det är mitt modersmål. De använde 

modersmålet när de skulle uttrycka något svårt och viktigt. 

 

IVIK i Södertälje kommun: 
IVIK är en förberedande program för gymnasiet för nyanlända ungdomar som är mellan 16 

och 19 år. De som klarar detta program kan fortsätta med sina studier på gymnasieskolans 

olika linjer. Eleverna på IVIK studerar i tre år eller mindre beroende på deras olika 

förutsättningar och behov. De nyanlända elever kommer först till IVIK start, och där får de 

bara undervisning i svenska som andraspråk, (14-15) timmar i veckan och de får också 

studiehandledning på sitt modersmål. En lärare kommer till klassen och hjälper till på 

lektionerna, ibland tar läraren eleven från gruppen och förklarar på modersmålet. På 

startnivån får eleverna klara sig både muntligt och skriftligt lite grand. 

Efter startnivån finns tre olika steg: 

- steg 1 (svenska, matematik, idrott och hälsa). 

- steg 2 (svenska, matematik, engelska, SO, idrott och hälsa). 

- Steg 3 (svenska, matematik, engelska, SO, NO, datakunskap, idrott och hälsa). 

I steg 3 får man färre timmar i svenska, bara 8 timmar per vecka. Efter varje steg finns test 

och i steg 3 skriver man nationella prov på svenska, matematik och engelska (grundskolans 

nationella prov) för att bli behörig till gymnasiet. 

För de elever som har redan gått på förberedelseklasser i några månader kan de göra prov i 

svenska, matematik och engelska innan de börjar på IVIK och därefter placeras de in på något 

av de steg. 
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Resultat och analys: 
Resultaten för min undersökning har jag samlat från intervjuerna med läraren på IVIK och 

eleverna på två gymnasieskolor. Som jag har sagt redan har jag bearbetat intervjuerna och 

samlat uppfattningarna i olika kategorier: 

Kunskap, modersmålet och svenska språket 
A: Kunskap på modersmålet för nyanlända ungdomar. 

B: Modersmålet och inlärning av det andra språket. 

C: Tidigare kunskap och skolframgång. 

 

A: Kunskap på modersmålet för nyanlända ungdomar: 
Nyanlända ungdomar kan inte det svenska språket. De behöver lära sig svenska, och därför 

studerar de bara svenska när de börjar på IVIK, men sedan efter att elevernas språk blir bättre 

får de undervisning i andra ämnen. Läraren på IVIK ser att det kan bli mycket bättre om 

eleverna får undervisning i olika ämnen från början på modersmålet, eftersom de inte kan 

svenska. 

Läraren: ”Jag tror att man skulle kunna underlätta för eleverna om man direkt i den här 

startgruppen har undervisning i flera ämnen och får undervisning på sitt eget modersmål så att 

de kan hänga med och få kunskaper”. 

Lärarens idé att eleverna ska kunna få kunskaper i olika ämnen och inte bara lära sig svenska 

kan hjälpa dem i framtiden när de ska studera på svenska. Läraren antyder också att eleverna 

behöver kunskap om det svenska samhället direkt, men de kan inte få den på svenska, därför 

bör de få den på modersmålet. 

 Läraren: ”Jag tror att man ska ha undervisning på sitt modersmål i ämnena samhällskunskap, 

hur det svenska samhället fungerar t.ex. det måste man få direkt så att man får de koderna, 

kulturella koderna som finns i samhället. Och de kan man inte förklara på svenska för elever 

som inte kan svenska, utan det är bättre att en modersmålslärare som har varit i Sverige länge 

och som är tvåspråkig. Den läraren tar den undervisningen och förklarar för eleverna vad som 

är rätt och fel, vad man kan göra och inte göra i det svenska samhället. Vi har inte den här 
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typen av undervisning nu, men så vill jag att det ska bli och det kommer säkert att bli så 

också.” 

En av eleverna som jag intervjuade påpekade att på IVIK ger undervisningen inte tillräckligt 

information om det svenska samhället. 

Eleven: ”Undervisningen i svenska är långsam och ger inte information om det svenska 

samhället och i samhällskunskap pratar man bara om historia och partierna. Man får ingenting 

om de svenska lagarna på ett detaljerat sätt, man pratar inte om normer och värderingar. När 

man kommer till Sverige får man information från vänner och släcktingar och det kan vara fel 

eller finns brist i informationen”. 

 

Analys och sammanfattning: 

Från lärarens tankar och elevens kommentar kan man förstå att undervisning av andra ämnen 

än svenska på modersmålet är viktig för de nyanlända ungdomarna, och informationen om det 

svenska samhället på modersmålet är ett bra sätt att hjälpa ungdomarna att integreras i 

samhället och att lyckas med studierna. 

Nyanlända elever saknar språk och information om det svenska samhället och det är vad 

eleverna och lärarna hänvisar till och vad Sjögren (2001, s.5) också hänvisar till, om att 

nyinflyttade elever inte kan landets språk och kulturella koder. Därför är det bättre om de får 

information om det svenska samhället på modersmålet. 

Lärarens idé om undervisningen på modersmålet var inte bara för att förmedla informationen 

om det svenska samhället, utan också för att få kunskaper i andra ämnen och det var vad Blob 

(2004, s.11) hänvisar till om att nyanlända elever och speciellt de sent anlända elevernas 

ämnesundervisning på modersmålet, är en stor vinst för dem. Genom den undervisningen kan 

de inhämta ämneskunskapar snabbare och stärka sitt modersmål och andraspråket. 

 

B: Modersmålet och inlärning av det andraspråket: 
Att ha ett bra modersmål kan ha stor betydelse för inlärning av det andraspråket. Läraren på 

IVIK har märkt relationen mellan modersmålet och inlärningen av det svenska språket. 

Läraren: ”Jag har själv märkt att de eleverna som har gått i bra skolor i sitt hemland, och 

kommer till Sverige när de är 15 eller 16 år, klarar de sig snabbt till gymnasiet därför att de 
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har ett bra språk, eget språk. Om man har ett bra eget språk, då är det lättare att få det svenska 

språket snabbare, därför att man förstår grammatik t.ex. man kan prata med de om 

grammatiktermer och de förstår vad man menar. Men för de som inte har ett skriftspråk t.ex. 

syrianerna blir det problem, för deras språk finns inte i skrift. De läser inga böcker på 

modersmålet. Det tar längre tid därför att man inte har orden på sitt eget språk. De har inte 

heller lexikon.” 

Från elevernas uppfattningar kan jag ge några exempel: 

Elev 1: ”På IVIK hade jag en modersmålslärare som hjälpte mig med svenska.”  

Elev 2: ”På IVIK fanns det modersmålslärare som bara hjälpte oss med svenska och inte 

andra ämnen.”  

Elev 3: ”När jag gick på IVIK så hade jag en modersmålslärare som hjälpte mig med 

förståelse och grammatik i svenska men vi fick inga modersmålslärare i andra ämnen.”  

Elev 4: ”… för det kommer hela tiden nya ord som man aldrig hört förut och sammansatta ord 

som inte finns i lexikon ibland…” 

Elev 5: ”… om jag inte förstår någon fråga kan jag fråga läraren eller använda ett lexikon.” 

Elev 6: ”Mitt modersmål hjälper mig med att lära mig svenska och att använda lexikon.” 

 

Analys och sammanfattning: 

Av lärarens observationer och elevernas kommentarer, kan man säga att modersmålet är 

mycket viktigt för elevernas inlärning av det svenska språket. Om de kan läsa och skriva sitt 

modersmål, kan de använda lexikon och om de kan grammatiken på sitt modersmål, då förstår 

de snabbt grammatiken i det andra språket. De kan också översätta från ett språk till det andra 

språket. Eleverna hänvisar till den rollen som studiehandledningen på modersmålet har för 

inlärning av andraspråk eller andra ämnen. 

Modersmålet är viktigt i inlärningen av andraspråket. Lärarens uppfattning om att kunskapen i 

modersmålsgrammatik eller läsförmåga kan hjälpa elever att lära sig svenska snabbare, 

stämmer med Axelssons (2004, s.519) tankar om att kunskaper om språkliga djupstrukturer 

och läs- och skrivförmågan kan överföras från det första språket till det andra språket. 

Eleverna visar också på hur bra det är att de kan använda lexikon på modersmålet, för att 

kunna förstå ord och texter på svenska. De hänvisar också till den viktiga rollen som 
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modersmålsstödsundervisning har i deras studier av andraspråk och andra ämnen. Och det kan 

man också se i (Blob 2004, s.10) om modersmålets betydelse för skolframgång och att 

modersmålsstödsundervisning är en god undervisningsmodell för invandrarelever, och 

speciellt de nyanlända eleverna, för den undervisningen hjälper de att inhämta kunskaper och 

utveckla modersmålet och andraspråket. 

I skolöverstyrelsen (S 86:11, s.31) står att syftet med studiehandledning på modersmålet är att 

hjälpa eleverna med studierna i flera ämnen, och med att utveckla både modersmålet och det 

svenska språket. 

 

C: Tidigare kunskap och skolframgång 
Sent anlända elevers tidigare skolgång är mycket viktigt för deras skolframgång i Sverige. 

Nästan alla elever hänvisade till den viktiga rollen som tidigare kunskap i olika ämnen har i 

deras skolframgång i Sverige. 

Elev 1: ”De kunskaper som jag redan har hjälper mig i mina studier, men språket hindrar mig 

ibland.”  

Elev 2: ”Att studera här är jättesvårt men det som hjälper mig är mina tidigare kunskaper men 

ibland kan jag inte förstå frågan i provet.”  

Elev 3: ”Det finns skillnad mellan oss och svenskarna i kunskap, de har läst grundskolan här i 

Sverige.”  

Elev 4: ”Jag ville ha högre betyg än det jag har nu, jag gick inte i skolan här i Sverige, men 

jag gick i gymnasiet i mitt hemland och det hjälpte mig med kunskaper.”  

Elev 5: ”Min tidigare kunskap hjälpte mig mycket med att fatta ämnen men jag behöver … 

eh… jag fattar helheten och letar efter ord ibland som är svårare än att förklara.” 

Läraren på IVIK berättade för mig om hur viktigt för de nyanlända elever att få andra ämnen 

än svenska på modersmålet, direkt när de kommer till Sverige. Hon sa: ”… men sedan tycker 

jag också att man ska ha matematik redan från början, och att man också får den på sitt 

modersmål så att man inte tappar eller förlorar den kunskap som man redan har.” 
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Analys och sammanfattning: 

Från lärarens och elevernas uppfattningar kan man märka att de tidigare kunskaperna spelar 

en stor roll i elevernas skolframgång. Om man inte kan svenska väl, kan man inte förstå de 

vetenskapliga ämnena när man läser en bok, men om man har tidigare kunskaper om ämnet 

kan man förstå ämnet bättre och även lära sig nya ord i svenska. 

Tidigare kunskap i olika ämnen är något viktigt för de sent anlända elevernas studerande, och 

det kan man se från elevernas uppfattningar. Nästan alla elever sa att den kunskap som de 

redan har i ämnet hjälper de mycket med deras studerande av ämnet nu. De kan förstå ämnets 

helhet för de har redan en idé om det, och sedan kan de genom den primära förståelsen börja 

leta efter de svåra ord som de inte kan, för att sedan kunna få djupare förståelse i ämnet. Den 

uppfattning kan man se också i Holmgaard och Wikströms (2004, s.547) tankar om relationen 

mellan hur mycket en läsare kan förstå av en text och läsarens kunskapar. 

Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005) visar att skillnaden i resultat mellan de sent 

anlända ungdomarna och andra grupper kan bero på deras grundskolutbildning. 

 

Språket: 
A: Brist på språket 

B: Svenska som andraspråk 

C: IVIK och språkinlärning 

D: Mer tid behövs! 

E: Vistelsetiden och språk 

F: Media och språk 

 

A: Brist på språket 
Vid frågan: vilka svårigheter har ni i skolan? Svarade alla elever och utan tvekan att språket är 

det första problemet som de har i deras skolutveckling. De berättade för mig om hur bristen i 

språket påverkar deras utbildning. 

Elev 1: ”På prov kommer en text, man kan inte förstå vad texten betyder och man kan göra 

fel.”  
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Elev 2: ”Jag har svårt med att läsa samhällskunskap för det behövs bra språk.”  

Elev 3: ”Invandrarelev är ibland rädd för att prata med läraren för han tänker på att läraren ska 

missförstå honom.”  

Elev 4: ”I biologi kommer alltid svåra frågor och jag får hela tiden VG+ och inte MVG för att 

jag inte kan bra svenska. Läraren säger: jag kan inte förstå vad du menar.”  

Elev 5: ”Om man inte förstår frågan kan man inte svara även om man förstår ämnet.”  

Elev 6: ”Språket är ett stort problem för mig och speciellt i matematik och på MVG frågor 

som börjar med ‘motivera’, de är jättesvåra.” 

Elev 7: ”Det är svårt med språket och hur man uttrycker sig.” 

Elev 8: ”Språket hindrar mig från att förklara mina tankar för läraren.” 

Elev 9: ”Ja, språket är alltid ett problem för det kommer hela tiden nya ord som man aldrig 

hört förut…”  

Elev 10: ”Ibland förstår jag inte frågorna på proven och då ber jag läraren om hjälp.” 

Läraren på IVIK sa: ”Många är 15 år när de kommer hit till Sverige och det är svårt, då har 

man ett år och sedan två år på sig för att gå sedan på gymnasiet, och att klara gymnasiet på 

svenska, att läsa gymnasiet på svenska språket med alla ämnen kemi, fysik, matematik, 

religion, historia och geografi. Allt vad vi har att läsa det på svenska, det är ett jättestort 

problem för de här eleverna därför att de är så gamla när de kommer hit, tiden finns inte.” 

 

Analys och sammanfattning: 

Min tolkning av lärarens och elevernas uppfattningar, är att språket är ett stort problem för 

eleverna för att de var äldre när de kom till Sverige, och de hade inte tillräckligt med tid för 

att kunna lära sig väl svenska. Bristen på språk påverkar elevernas inlärning i andra ämnen. 

De har svårigheter med att förstå texter på böcker eller frågorna på prov. Språket hindrar dem 

också från att kunna svara rätt på prov, och det påverkar deras betyg. Bristen på språk kan 

även påverka relationen mellan elever och lärare, om eleven inte kan förklara sin åsikt för 

läraren på ett tydligt sätt, då kan läraren missförstå eleven och det kan leda till fördomar och 

sämre resultat. 
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”Språket är barnets viktigaste redskap att lära sig, att förmedla tankar och åsikter, dvs. att 

använda sig av yttrandefriheten, ja att överhuvudtaget bemästra sin tillvaro.” (Rask & 

Wennbo 1986, s.41F) 

Det citatet stämmer med elevernas uppfattningar om att de behöver språket för att kunna lära 

sig, och för att kunna förmedla sina tankar och åsikter till lärarna på prov för att få ett bra 

betyg. Blob (2004, s.6) tyder också på hur viktigt det är för individens utbildning att behärska 

majoritetens språk. 

Av lärarens uppfattning kan vi förstå att de sent anlända ungdomar inte har så mycket tid 

framför sig för att kunna lära sig bra svenska. Därför har de inte tillräckligt språk när de går 

på gymnasiet, och det påverkar deras skolframgång. Holmgaard och Wikström (2004, s.547) 

hänvisar till Viberg (1993, s.68-72) om att undervisningen på högre nivå i skolan är mer 

teoretisk. Det betyder att eleven måste kunna läsa texter och förstå vad de texterna innehåller, 

för att kunna använda de kunskaper som finns i texterna sedan. För att klara det behöver man 

ett stort ordförråd. 

Eleverna hänvisar till språkets viktiga roll i relationen med lärarna. De sa att de ibland blir 

rädda för att läraren ska missförstå dem på grund av deras brist på språk. Enligt Lahdenperä 

(1997, s.51) är språket det medlet man använder för att skapa verkligheten och samordnar 

handlingar med andra människor. I regeringens proposition (Prop.1997/98:16, s.55) står det 

att språket är ett kommunikationsmedel, ett tankeredskap och en social och kulturbärande 

funktion. 

 

B: Svenska som andraspråk 
Svenska som andraspråk som ämne, är en speciell kurs för invandrarelever för att kunna lära 

sig svenska på ett sätt som går efter deras förutsättningar och behov. 

Läraren på IVIK: ”Jag undervisar bara i svenska som andraspråk och det är samma mål som 

svenska ämnet att skriva nationella provet, men det är en annan metod. Skillnaden mellan 

svenska och svenska som andraspråk, är att man ofta satsar mera på språket på bekostnad av 

litteraturen t.ex. det är mera litteratur i svenska än i svenska som andraspråk, men mera språk 

i svenska som andraspråk.” 

På min fråga om vad eleverna tycker om ämnet svenska som andraspråk, och om ämnet är 

bättre än vanliga svenskan eller inte svarade eleverna: 
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Elev 1: ”Det är bra men de rättar på samma sätt som vanlig svenska. Vi kämpar jättemycket 

men vi får inte ens VG.” 

Elev 2: ”Svenska som andraspråk är bättre än vanlig svenska. Vanlig svenska är inte svårare 

men läraren på svenska som andraspråk vet att det finns många saker som vi inte kan och 

läraren på vanlig svenska kan inte det.” 

Elev 3: ”Svenska som andraspråk är bättre för att undervisningssättet är bättre och på vanlig 

svenska studerar de danska och norska.” 

Elev 4: ”Svenska som andraspråk är det bästa ämnet i skolan. Läraren tar hänsyn till våran 

bakgrund och man läser inte danska och norska.” 

 

Analys och sammanfattning: 

Av lärarens förklaring till ämnet svenska som andraspråk och elevernas berättelser, ser vi att 

ämnet svenska som andraspråk är en bra kurs för invandrarelever. I ämnet koncentrerar man 

sig på språket mer än litteraturen, och danska eller norska ord finns inte. Läraren i svenska 

som andraspråk har en speciell utbildning och använder en annan metod i sin undervisning. 

Elevernas och lärarens uppfattningar om ämnet svenska som andraspråk är positiva, och det 

kan vi också se hos myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.7) som visar att svenska 

som andraspråk har positiv inverkan på elevens resultat. I skolöverstyrelsens rapport (S 86:11, 

s.37) kan vi förstå att målet för undervisningen i svenska som andraspråk på gymnasieskolan, 

är att ge eleverna med invandrarbakgrund samma förmåga och möjligheter som svenska 

elever att nå ämnets mål. Det stämmer med lärarens beskrivning om ämnets mål. 

Holmgaard och Wikström (2004, s.540) pekar på att undervisningen i svenska som 

andraspråk är en central del i invandrarelevernas undervisning, och att de eleverna får en 

speciellt riktad språkundervisning som anpassas till elevernas behov och erfarenheter. Det 

stämmer med elevernas uppfattningar om att läraren vet vad de kan eller inte kan och om att 

undervisningssättet är bättre än undervisningssättet i vanlig svenska. 

En av eleverna berättade om att läraren ”rättar på samma sätt som vanlig svenska” och eleven 

menar bedömningen. Elevens uppfattning stämmer inte med Axelssons (2004, s.524) 

påstående om att bedömningen av minoritetselever måste göras utifrån varje elevs 

förutsättningar, och med synen på språket och lärandet som är förknippad med elevernas 

sociokulturella förutsättningar. 
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C: IVIK och språkinlärning 
Jag frågade de sent anlända eleverna om deras skolgång på IVIK när de kom till Sverige och 

om det var nyttigt för deras skolframgång eller inte. Nästan alla bekräftade att det är bra att 

man går på IVIK när man är nyanländ.  

Elev 1: ”Det var jättebra, min lärare i svenska var en bra lärare.” 

Elev 2: ”Det vore bättre om vi kunde studera matematik eller engelska med svenska elever när 

vi gick på IVIK, vi kunde ha studerat med eleverna som gick på det individuella programmet. 

Vi var isolerade och vi pratade inte svenska. Vi kunde ha idrott eller bild med andra, på idrott 

kunde vi lära oss ord, olika spel namn och regler.” 

Elev 3: ”På IVIK måste de koncentrera sig på att eleven lär sig mera svenska och på hur man 

kan använda olika former av orden. Det språk som vi lärde oss på IVIK var bra men vi kunde 

inte få MVG på gymnasiet.” 

Elev 4: ”De måste undervisa mer grammatik och eleverna måste träna på att läsa tidningar, 

skriva uppsatser och göra redovisningar framför klassen.” 

Elev 5: ”IVIK var jättenyttigt för mig men det skulle vara bättre om jag själv läste mer böcker 

eller tittade på TV: n.” 

Elev 6: ”IVIK hjälpte mig att utveckla mitt språk, jag ångrar inte att jag gick på IVIK.” 

Elev 7: ”IVIK är bara för språkinlärning och man måste själv läsa mer och leta mer i 

biblioteket efter fler svenska böcker.” 

Elev 8: ”PÅ IVIK fanns det en modersmålslärare som hjälpte oss bara med svenska och inte i 

andra ämnen.” 

 

Analys och sammanfattning: 

IVIK är ett bra program för de nyanlända eleverna, men det finns också några brister i 

programmet. Man bör koncentrera sig mer på inlärning av språket, mer ordkunskap, mer 

grammatik, läsning av tidningar och olika böcker och att lära elever hur man skriver uppsatser 

och gör redovisningar. Integrationen av invandrarelever med svenska elever är också viktigt 

för deras språkinlärning. 
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Elevernas uppfattning om att IVIK är isolerad stämmer med myndigheten för skolutvecklings 

rapport (2005, s.45) påstående om att IVIK är en segregerande åtgärd som försvårar 

integrationen. För att förbättra integrationen på IVIK och hjälpa eleverna att kommunicera 

mer med svenska elever, kan de eleverna få annan ämnesundervisning med svenska elever. 

Det var en av elevernas uppfattningar, men vi kan se nästan samma uppfattning hos Blob 

(2004, s.14) som hänvisar till problemet med övergången från introduktionsprogrammet till 

en ordinarie klass, och som lösning är att låta eleverna börja med ett ämne i taget i en 

ordinarie klass och samtidigt får tid i introduktionsprogrammet. 

Eleverna pekade på att undervisning av svenska som andraspråket på IVIK behöver mer 

inlärning av ordkunskap, grammatik och läs- och skrivfärdigheter, för enligt Enström (2004, 

s.171) är om en människa har ett stort ordförråd, kan den förstå det som sägs och skrivs inom 

olika områden. 

 

D: Mer tid behövs! 
Eleverna sa att de inte har tillräcklig tid för sitt studerande, för de behöver mer tid än 

svenskarna som går i samma grupp. 

Elev 1: ”Vi har inte någon fritid för vi hinner inte göra klart läxorna, vi behöver mer tid.” 

Elev 2: ”Svenskarna läser snabbare än vi, de behöver två dagar för att läsa till ett prov, jag 

behöver en vecka för att läsa till samma prov.” 

Elev 3: ”på provet behöver jag mer än en halv timme för att svara på en fråga som man måste 

göra på tio minuter.” 

Elev 4: ”I svenska som andraspråk har vi bara två lektioner per vecka men vi behöver mer för 

att hinna läsa mer.” 

Elev 5: ”Vi behöver mer tid för att studera något ämne.” 

Elev 6: ”Vi behöver tid för att göra läxorna, mer än den tiden som svenskarna behöver för att 

göra samma läxa.” 

Elev 7: ”När jag studerar behöver jag mer tid än svenskarna för det finns ord som jag måste 

slå upp från lexikon.” 

Elev 8: ”Det behövs mer tid för språket.” 

Elev 9: ”Vi presterar mer än svenskarna, och därför tar det längre tid när vi studerar.” 
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Analys och sammanfattning: 

Utifrån elevernas kommentarer förstår jag att de har brist på tid. De behöver mer tid än vad 

svenska elever behöver när de läser böcker eller gör prov, och det påverkar deras fritid och 

betyg. Mer studiernas utsträckning i tid behövs också och speciellt i svenska som andraspråk. 

Enligt Lahdenperä (1997, s.14) samlar läroplanen både grupperna, invandrare och 

handikappade under en rubrik ”barn med särskilda behov”, därför måste de elever få 

möjligheter för att utveckla sig. En av de möjligheterna kan vara extra tid på prov eller 

studiernas utsträckning i tid. Elevernas uppfattningar kan vi hitta också i myndigheten för 

skolutvecklings rapport (2005, s.7) som säger att skillnaden i resultat mellan sent anlända 

ungdomar och andra grupper beror på studiernas utsträckning i tid. 

 

E: Vistelsetiden och språkutvecklingen 
Vistelsetiden i Sverige påverkar mycket elevernas språkutveckling. Eleverna pekade mycket 

på det i intervjuerna. 

Elev 1: ”Vi lär oss ett nytt ord varje dag trots att vi inte märker det.” 

Elev 2: ”Mitt problem med språket blir mindre och mindre med tiden.” 

Elev 3: ”Min svårighet med språket var stort i början men med tiden blir man van vid 

läsningen och de svenska orden.” 

Elev 4: ”Andra året på gymnasiet var bättre än det första för att mitt språk blev lite bättre.” 

Läraren på IVIK hänvisade till att eleverna inte har tillräckligt tid för att kunna lära sig väl 

svenska. 

 

 

Analys och sammanfattning: 

Från elevernas upplevelser och lärarens erfarenhet, kan vi säga att vistelsetiden är viktigt för 

språkinlärning. Den uppfattningen kan vi se också i skolverkets rapport (1993) som säger att 

resultatet av gymnasiestudierna visar att vistelsetiden spelar en stor roll i språkfärdigheten. 



29 av 44 

Skolverkets rapport (2005) pekar på den stora betydelsen av vistelsetiden för 

invandrarelevernas skolframgång. 

I myndigheten för skolutvecklings rapport (2005) kan vi också se samma uppfattning om att 

vistelsetiden påverkar elevernas resultat, och andelen elever som fullföljer gymnasieskolan 

minskar i takt med kortare vistelsetid. 

 

F: Media och språkinlärning 
Genom media kan man lära sig språket eller utvecklas i sitt språk. 

Elev 1: ”Media påverkar inlärning av språket, jag lyssnar på nyheterna.” 

Elev 2: ”Jag tittar på TV: n, på engelska filmer och läser översättningen på svenska och det 

hjälper mig både på svenska och på engelska.” 

Elev 3: ”TV: n är viktig för att lära sig språket, jag tittar på svenska TV kanaler.” 

Elev 4: ”TV: n påverkar språket och man kan få information om det svenska samhället genom 

debatter och det kan hjälpa till med att integreras i samhället.” 

Elev 5: ”… och att man läser tidningar och skriver uppsats och…” 

Elev 6: ” jag kan inte titta på svenska TV kanaler för mina föräldrar vill titta på de arabiska 

kanalerna.” 

 

Analys och sammanfattning: 

Media är viktigt för språkutvecklingen och det kan vara genom att läsa tidningar, titta på TV 

eller lyssna på radio. Genom att titta på den svenska översättningen på engelska filmer eller 

text-tv på vissa svenska program, kan man lära sig att bygga meningar på rätt sätt. Debatter på 

TV:n kan också hjälpa till att ge information om det svenska samhället. 

Elevernas uppfattningar om den viktiga rollen som media har i deras språkutveckling stämmer 

med Enströms (2004, s.193) idé om att ord sällan är isolerade i verkligheten, och därför är det 

viktig för eleverna att möta ord i naturliga sammanhang genom att höra mycket svenska och 

läsa texter för att förstå ett ords alla betydelser, användningsområde och dess olika 

kombinationsmöjligheter. 
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Kultur och inlärning 
A: Kulturkrock 

B: Undervisningssätt – självständighet eller traditionell 

 

A: Kulturkrock 
Kulturkrock påverkar elevernas kommunikation med andra elever och elevernas inlärning. Jag 

har inte frågat eleverna om skillnaden mellan deras kultur och den svenska kulturen, men de 

har berättat för mig om sin skolgång och genom deras uppfattningar, kunde jag hitta det som 

har relation till kultur och kulturkrock. 

Elev 1: ”De är yngre än vi, första året känner vi att vi är annorlunda och vi är aggressiva mot 

dem.” 

Elev2: ”Jag valde naturlinjen, jag tänkte på jobbet för jag vill bli läkare, jag tycker om 

samhället men det var min familjs idé redan när jag var barn och från första året på gymnasiet 

upptäckte jag att jag inte kan få ett högt betyg därför blev jag besviken.” 

Elev 3: ”De saker som de svenska eleverna pratar om är inte som de saker som vi pratar om.” 

Elev 4: ”Samhället är annorlunda ibland pratar jag om något som kan leda till att andra blir 

upprörda.” 

Elev 5: ”Det är viktigt att man kommunicerar med svenskarna för att känna till deras sätt att 

tänka.” 

Elev 6: ”Skillnaden i kulturen påverkar fördomarna därför satt jag och iakttog de i början och 

sedan försökte jag att göra som de gör.” 

Elev7: ”det finns skillnader i kultur, ibland berättar jag något som kan vara konstigt för dem 

och ibland berättar de något som är konstigt för oss. Vi pratar med mer allvar och mer stress.” 

”När jag skriver uppsatser tänker jag på arabiska ibland, man måste ibland visa personlig 

reflektion i ämnet och inte bara fakta och min reflektion stämmer ibland inte med de svenska 

tankarna, läraren gav mig IG, hon sa att om man läser min uppsats förstår man inte vad jag 

menar, och att jag har andra åsikter.” 
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Analys och sammanfattning: 

Från elevernas berättelser eller uppfattningar, kan vi se den relationen mellan kulturkrock, 

attityder, personlighet och fördomar. Det finns skillnader i tankarna och attityderna mellan 

svenska elever och invandrarelever. Invandrarelever är rädda för svenska elevers fördomar, 

men invandrareleverna har redan fördomar om de svenska eleverna, och det leder till att de är 

aggressiva eller försöker imitera svenskarna med attityder och tankar, och det påverkar deras 

personlighet och identitet. Kultur kan också påverka elevens val av studier eller jobb. 

Kulturkrock kan också leda till missförstånd på grund av olika tankar och olika åsikter och det 

kan påverka elevernas inlärning på samma sätt som eleven med svårigheter vid uppsats 

skrivning. 

”Individen omges emellertid av och är delaktig i social interaktion. I dessa språkliga samspel 

uttrycker och förhandlar deltagarna uppfattningar om sig själva och tolkning av sociala roller, 

relationer och statusförhållanden” (Haglund 2004, s.363). 

Invandrarelevernas uppfattning om att deras tankar och uppfattningar påverkar deras 

relationer med svenska elever kan vi förstå från Lahdenperäs (1997, s.51) uppfattning om att 

meningen skapas genom interaktionen mellan människor och tolkningen av en händelse beror 

på den kontexten som man befinner sig i. 

Axelsson (1999, s.11) hänvisar till Ogbus kultur–ekologiska teorin om att misslyckande av 

minoritetsbarn i skolan kan bero på elevernas sociokulturella kontext, mer än på elevernas 

språkanvändning. Det kan vi se i de sent anlända elevernas uppfattningar om att kulturkrock 

påverkar inlärning eller resultat. 

Och enligt Haglund (2004, s.364) tillägnar sig barnen under uppväxten förmågan att använda 

språk på ett sätt som ge ny kunskap i en given kontext. Haglund hänvisar också till Berger och 

Luckmann (1966) att om barnens språk, normer och värderingar i hemmamiljön är 

annorlunda från skolans språk, normer och värderingar, då stämmer barnens erfarenheter och 

kunskaper inte med skolans förväntningar. 

 

B: undervisningssätt - självständighet eller traditionell 
Eleverna har sina åsikter om undervisningssättet och det beror på kulturen också. Olika 

kulturer har olika sätt i tänkandet om undervisningen. 
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Elev 1: ”De frågor som kommer på prov har en forskningsform och de kunskaper som vi har 

räcker inte, vi måste tänka självständigt.” 

”Svenskarna är vana vid sådana svar, det svenska sättet svårare, krångligare, den passar inte 

elevens förmåga. Undervisningen i klassen är inte på samma nivå som frågorna på provet. 

Läraren hämtar jätte enkla exempel i klassen, han går inte genom svårare grenar. Han väntar 

på att eleven ska gå hem och ”kolla” på svårare uppgifter och sedan fråga läraren. Läraren 

måste ta exempel från olika nivåer och lösa de på tavlan och visa eleverna olika sätt av att 

lösa frågor.” 

Elev 2: ”Jag tycker om kemiläraren, han har disciplin i klassen, alla är tysta i klassen, han går 

genom olika frågor och på den sista kvarten ger han oss vissa uppgifter att göra (han säger: 

tyst eller gå ut).” 

Elev 3: ”Här i Sverige måste man själv leta efter kunskaper.” 

 

Analys och sammanfattning: 

Av elevernas kommentarer kan man se en hänvisning till två olika typer av undervisning. Det 

första är den traditionella undervisningen med disciplin och auktoritärt ledarskap, som 

eleverna är vana vid, och den andra är det nya undervisningssättet som grundar sig på 

självständighet. Elevernas kultur har sin påverkning på deras sätt i förståelse, de är vana vid 

det traditionella sättet av undervisningen, och därför tycker de att självständighet är något 

jättesvårt. 

Axelsson (1999, s.9) hänvisar till Valentie (1968) om ”kulturell konflikt” teorin som hävdar 

att minoritetsbarnen inte lyckas i skolan på grund av skillnaden mellan barnens kultur och 

majoritetskultur i attityder, värderingar och inlärningsstilar. Lahdenperä (2001, s.133) säger 

att ”Vi har en nationell skola men postnationella ungdomar med båda tillhörighet och rötter i 

olika kulturer och således med flerkulturell identitet”. Därför har eleverna en uppfattning om 

att undervisningen i den svenska skolan inte är bra, för att den inte stämmer med den typ av 

undervisning som de är vana vid. 

Enligt Gustavson (2001, s.146) är Sverige ett individualistiskt samhälle som ställer individen i 

centrum, och i skolan måste eleverna vara aktiva, ansvarstagande och självständiga och den 

synen på kunskap och lärande är långt från invandrarelevernas tänkande om skolan och 

lärande. 
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Lahdenperä (2003, s.6) hänvisar till kulturella skillnader i synen på sociala relationer, lärar- 

och elevrollen och undervisnings- och inlärningsprocessen ger olika pedagogiska och 

didaktiska förutsättningar för undervisning och skolans övriga verksamhet. Hon hänvisade till 

Hovstede (1991) om att det finns skillnad mellan länder med stor maktdistans och länder med 

liten maktdistans i tänkandet om undervisning eller undervisningssätt. I länder med liten 

maktdistans är undervisningen elevcentrerad, medan i länder med stor maktdistans är 

undervisningen lärarcentrerad med disciplin. Sverige är ett land med liten maktdistans, medan 

de flesta invandrarelevernas länder är länder med stor maktdistans, och det kan förklara deras 

sätt i tänkandet om undervisningen. 

Holmegaard och Wikström (2004, s.565) säger att ”elever som kommer från skolmiljöer där 

man inte förväntas ta eget ansvar kan behöva lite extra metodisk skolning in i eget 

ansvarstagande för sina studier.” 

De sent anlända eleverna har också uppfattningar om frågorna som kommer på prov. Och 

Axelsson (2004, s.509) pekar på att test eller prov som är utformade efter majoritetens språk, 

kultur och kursinnehåll som är ensidigt svenskt, kan leda till minoritetselevernas 

misslyckande. 

 

Stöd på skolan 
Vid min fråga om skolans stöd för eleverna svarade de: 

Elev 1: ”Vi hade rummet ’elev centrum’ förut, där kunde vi sitta med lärarna som hjälpte till 

och det var jättebra och jag brukade gå dit, och det var inte bara jag utan andra gick också, 

båda svenskar och invandrare och sedan tog de bort det när jag gick i tvåan.” 

Vid min fråga till eleven om det fanns en lärare där som kunde hjälpa till med användning av 

modersmålet, sa eleven: ”nej, det fanns inte, men det är bra om det skulle finnas sådan lärare.” 

Elev 2: ”Vi får bara stöd i svenska som andraspråk men inte i andra ämnen.” 

Elev 3: ”… det finns inte någon som kan hjälpa oss med VG frågor…” 

Elev 4: ”Skolan behandlar oss på samma sätt som den behandlar svenskarna, det är bara att vi 

har svenska som andraspråk, den har inte någon förståelse för vår brist i svenska språket.” 

Elev 5: ”Man måste göra muntliga prov för invandrare om de inte kan utrycka sig skriftligt.” 
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Analys och sammanfattning: 

Från elevernas svar kan man se att skolan inte ger något stöd till eleverna, bara i svenska som 

andraspråk. Det betyder att skolan inte tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. 

Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, s.29) hänvisar till att invandrarelever 

upplever att de får sämre stöd. Och det stämmer med de sent anlända elevernas uppfattning 

om stöd på skolan. Sjögren (2001, s.5) hänvisar till att de svenska skolorna inte hunnit 

anpassa sig till de nya villkoren. Det betyder att de måste kunna anpassa sig till det 

mångkulturella samhället, men hur kan de svenska skolorna anpassa sig till 

invandrarelevernas förutsättningar och behov? 

Lahdenperä (2004, s.65) hänvisade till Cummins (1997) om att lyckas med invandrarelever 

måste lärarna ta hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter, och undervisningen 

måste knytas till elevernas förförståelse. Verkligheten att eleverna har svenska som sitt andra 

språk måste vara en utgångspunkt för annan ämnesundervisning.  

 

Familjens omständigheter 
Familjen har stor påverkan på elevens skolframgång. Föräldrarna till invandrarelever kan ha 

svåra omständigheter och det påverkar på ett stort sätt elevernas utbildning.  

Jag har frågat elever om familjen har hjälpt de med deras skolframgång. Nästan alla elever sa 

”ja” utom en elev som sa: ”Det finns ingen uppmuntran från familjen eller skolan”.  

Vid min fråga om deras föräldrars utbildning svarade alla att de har högutbildade föräldrar 

utom två av eleverna som sa att deras föräldrar bara har gymnasieutbildning.  

Det fanns en elev som berättade för mig att han inte kan studera bra hemma på grund av att 

hans familj bor i en liten lägenhet, och att han inte kan hitta plats för bra studerande. En annan 

elev berättade att det finns elever vars föräldrar inte jobbar och lever på socialstöd, de här 

eleverna tar sina föräldrar som förebilder och vill inte fortsätta med sina studier. 

Analys och sammanfattning: 

Familjen är en bra förebild för eleverna och uppmuntran är mycket viktigt. Familjens situation 

påverkar mycket elevernas inlärning. Föräldrarnas utbildning, arbete och ekonomi är de 

faktorer som påverkar elevernas skolframgång. 
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Regeringens proposition (Prop.1997/98:16, s.14) hänvisar till att föräldrarnas sociala och 

ekonomiska situationer påverkar ungdomarnas uppväxtvillkor. Och skolverkets rapport (2005, 

s.10) tyder på att elevernas socioekonomiska bakgrund, står efter skillnader mellan infödda 

elever och elever med utländsk bakgrund. I myndigheten för skolutvecklings rapport (2005, 

s.18) står att socioekonomiska situation som föräldrarnas utbildningsbakgrund, ställning på 

arbetsmarknaden och ekonomi påverkar invandrarelevernas resultat. 

De sent anlända elevernas uppfattningar om familjens roll i deras skolframgång kan vi se 

också i Axelssons (2004, s.521) hänvisning till undersökningen av Thomas & Collier (1997). 

Axelssons sa att resultaten av undersökningen var att de viktiga faktorerna för elevens 

skolframgång är: familjens ambitioner, socioekonomiska status och föräldrarnas 

utbildningsnivå. 

 

Lärarens utbildning 
När man undervisar elever med en annan kultur, språk och värderingar, måste man ta hänsyn 

till elevernas förutsättningar och behov. Läraren behöver en utbildning som hjälper 

honom/henne att kunna undervisa eleverna. Läraren på IVIK hänvisar till att fortbildning för 

lärarna är mycket viktig. 

Läraren: ”I Sådan kommun som Södertälje, finns många invandrare, lärarna borde få 

fortbildning i andra metoder, språk och kunskap utvecklande arbetsmetoder i skolan. Att man 

lär sig hur man undervisar för att eleverna ska utveckla sitt språk samtidigt som de får 

kunskaperna på språket.” 

Nästan alla elever i min undersökning sa att de unga lärarna är bättre än andra. 

Elev 1: ”Unga lärare kan förstå invandrarelever mer än de äldre lärarna.” 

Elev 2: ”I svenska som andraspråk har vi en ung lärare, hon kan förstå vad vi behöver och hon 

har ett bra sätt att undervisa.” 

Elev 3: ”Det är de unga lärarna som kan förstå oss och andra som har kontakt med IVIK- 

lärarna.” 

Analys och sammanfattning: 

Min tolkning av vad eleverna menar med unga lärare och skillnaden mellan de unga och de 

äldre lärarna, är att de unga lärarna har en ny utbildning som hjälper lärare med att undervisa 
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elever med olika kulturer, språk eller med olika förutsättningar och behov. IVIK- läraren 

hänvisar till att lärare kan få fortbildning för att kunna undervisa sådana elever med en bra 

metod. 

Borgström (2004, s.33) antyder att i de nya mångkulturella lärarmiljöerna måste lärarens 

pedagogiska kompetens utvidgas, för att kunna reflektera kring frågor som gäller 

undervisningen, och hur eleverna skaffar sig kunskapar. Och Lahdenperä (2004, s.71) pekade 

också på att för en mångkulturell skolutveckling behövs kompetensutveckling, och höga 

kravnivåer ska gälla för lärarna liksom för eleverna. 

Läraren på IVIK hänvisade till att lärarna i ett mångkulturellt samhälle måste få utbildning i 

språk och kunskapsutvecklande arbetsmetoder, och det kan man se i Axelssons (2004, s.519) 

hänvisning om en språkligt anpassad ämnesundervisning. Hon hänvisade till Thomas & 

Collier (1997) om att undervisning med andraspråk inte räcker, och eleverna måste få tillgång 

till innehållet i andra ämnen med hjälp av andra språk och språkligt anpassad 

ämnesundervisning. 

Holmegaard och Wikström (2004, s.540F) hänvisade också till att svenska som andra språk är 

en central del i invandrarelevernas undervisning, men de måste också utveckla sina 

språkfärdigheter i andra ämnen i skolan i samband med undervisningen. Nya ord förvandlas i 

andra ämnen via läromedel, och de nya orden har en stor betydelse för ämnets förståelse. 

Därför måste läraren ha kunskapar om en språkutvecklande ämnesundervisning för att möta 

elevernas behov. 

 

Den tredjespråk inlärningen    
Engelska är ett stort problem för de sent anlända eleverna. Från intervjun med läraren på IVIK 

förstår jag att det inte bara är det svenska språket som är problemet för eleverna, utan även 

engelska språket. 

Läraren: ” Engelska är ett stort problem. Det är inte många elever som når målet i engelska 

innan de kommer till gymnasiet utan de får läsa grundskolans engelska på gymnasiet också, 

och då har man inte fått gymnasiebetyg i engelska och det måste man ha, för att komma till 

universitetet och högskolan.” 

Som svar på min fråga om hur man läser grundskolans engelska på gymnasiet sa hon: ”I 

Södertälje kommun kan man göra det. Normalt kan man inte göra det. Svenska elever kan inte 
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göra det, för de har läst engelska sedan de började skolan när de var sju år. De kan mycket 

engelska, och det är en stor skillnad mellan utländska elever och svenska elever.” 

Nästan alla elever i intervjuerna sa att engelska är ett stort problem för dem. 

Elev 1: ”Jag ska fortsätta att läsa engelska på komvux” 

Elev 2: ”Engelska påverkar min studie mer än svenska. I biologi har vi ord eller böcker på 

engelska. Svenskarna får MVG på engelska medan vi knappast får VG. Om man vill ha bra 

betyg på gymnasiet måste man ha MVG på alla kurser och bara ett VG på en kurs, men jag 

har VG både i engelska A och i engelska B.” 

Elev 3: ”Engelska är ett problem för alla invandrarelever.” 

Elev 4: ”Engelska är svårt för oss men inte för svenskarna för de läser engelska redan när de 

är små barn. På IVIK läser man bara svenska i början därför glömmer man engelskan som 

man redan har läst i sitt land.” 

Elev 5: ”Jag hade jättesvårt i engelska.” 

Elev 6: ”Engelska är ett jättestort problem för vi koncentrerar oss på svenskan och så 

glömmer vi engelskan och det som är svårast för oss är att översätta från engelska till svenska 

och tvärtom.” 

Elev 7: ”Jag hade jättesvårt på engelska, för när jag skriver uppsats tänker jag på arabiska för 

det mesta och skriver på engelska, och en svensk lärare läser det, tre språk samtidigt.” 

Analys och sammanfattning: 

Min tolkning är att engelska är ett stort problem för alla invandrarelever. Det finns inte en 

enda elev bland dem som jag har intervjuat som sa att han/hon kan få MVG på engelska. Den 

svårigheten kan bero på att: 

1) De eleverna slutade studera engelska när de kom till Sverige och koncentrerade sig på 

svenska. 

2) De har inte någon bra bakgrund på engelska. 

3) De är inte tillräckligt unga för att kunna lära sig två språk samtidigt och inget är 

modersmålet samt på kort tid. 

4) Svenska kan vara lättare för dem för de pratar svenska med andra elever men inte 

engelska. 
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Slutsatser: 
 

Min studie om skolframgång för sent anlända ungdomar i gymnasieåldern har visat en stor 

mängd slutsatser som jag har försökt sammanfatta i den ritningen, men jag ska också göra en 

sammanfattning efter det. 

 Elevernas svårigheter 

Språk 

Integration 

Kulturkrock 

Socioekonomiska svårigheter 

Tredjespråk inlärning 

p.g.a. 

Skolans krav Elevernas 
förutsättningar 

Språk Kultur Språk Kultur
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Möjligheter från 

skolan 
Språk- och 

kunskapsutveckling
Studiehjälp 

Svenska som andraspråk 

Kunskapsundervisning på 
modersmålet för nyanlända

Modersmålsstödsundervisning

Fortbildning för lärarna i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetsmetoder

Integration 
på IVIK 

Elevernas egna 
möjligheter 

Tidigare skolgång 

Vistelsetid i Sverige

Familjens situation

Tillgång till media 

Kunskap 

Modersmålet

Familjens uppmuntran 

Föräldrarnas utbildning

Föräldrarnas arbete 

Familjens ekonomi 

Information på modersmålet om det 
svenska samhället 

Undervisning i ordinarie klass på 
samma tid med IVIK 

Att ta hänsyn till 
elevernas förutsättningar 

Studiernas 
utsträckning i tid Bedömning Utformning av prov Extra tid på prov 

Bra skolframgång 
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De sent anlända ungdomarna i min undersökning, har olika svårigheter på grund av att de har 

ett annat språk och en annan kultur. De barn som växer upp med språk, normer och 

värderingar som skiljer sig från skolans språk normer och värderingar, kan drabbas av 

svårigheter mycket lättare än andra barn (Rask & Wennbo 1986, s.60). Skolsvårigheter enligt 

Lahdenperä (1997, s.39) är beroende av utformning av utbildningsmiljön. När elevernas 

förutsättning inte överensstämmer med skolans krav leder detta till svårigheter. 

De två skolorna i min undersökning ställer höga krav på de sent anlända eleverna som inte 

kommer överens med förutsättningarna i språk och värderingar. Det är vad rapporten av 

myndigheten för skolutveckling (2005) också har visat och vad Sjögren hänvisat till om att 

”Den svenska skolan är en institution präglad av sin strävan efter språklig och värdemässig 

homogenitet. Den gemensamma värdegrund som åberopas i nationella styrdokument utgör i 

själva verket en värde prioritering i vilken majoritetens uppfattning väger tyngre än 

minoriteternas” (Sjögren 2001, s.5). 

Min studie har visat att de här eleverna har svårigheter med språk, integration, kulturkrock, 

tredjespråks inlärning (engelska) och socioekonomiska svårigheter. De svårigheterna påverkar 

elevernas inlärning och sociala relationer och det påverkar deras skolframgång mycket. 

Enligt Rask & Wennbo (1986, s.23) är behoven gemensamma för alla, men vad som skiljer 

människor åt är de möjligheter som man har för att få sina behov tillgodosedda. Därför 

behöver de sent anlända elever möjligheter som kan leda de till bra skolframgång. En del av 

de möjligheterna har eleverna själv, men en annan del måste skolan ge till dem. 

Min studie har visat att elevernas egna möjligheter till en bra skolframgång är: 

1) Bra tidigare skolgång som omfattar bra kunskap i olika ämnen och modersmålet. 

2) Lång vistelsetid i Sverige. 

3) Bra tillgång till media. 

4) Bra familjeomständigheter t.ex. föräldrar med hög utbildning, föräldrarnas ställning på 

arbetsmarknaden, familjens ekonomi och familjens uppmuntran. 

Skolan måste ge eleverna: 

1) Möjligheter till språk- och kunskapsutveckling och det kan vara genom: 

1-1 Undervisning i svenska som andraspråk. 

1-2 Modersmålsstödsundervisning och speciellt för de nyanlända ungdomar. 
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1-3 Kunskapsundervisning på modersmålet för de nyanlända ungdomar. I början 

koncentrerar sig eleverna på andraspråkets inlärning därför kan de inte komma ifatt 

sina kamrater i kunskapsutveckling (Axelsson 2004, s.513) därför att 

kunskapsundervisningen på modersmålet är viktig. 

1-4 Studiehjälp för ungdomarna på gymnasiet. Lärarna hjälper elever med läxor utanför 

lektionstid. 

1-5 Fortbildning för lärarna i språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder. 

2) Möjligheten till integration på IVIK genom att ge de nyanlända ungdomar information 

om det svenska samhället på modersmålet (åtminstone under den första terminen), och 

att ge eleverna möjlighet till att få ämnesundervisning i ordinarie klass på samma tid 

med IVIK (för att ge de möjlighet till kommunikation med svenska eleverna). 

3) Möjlighet för utveckling genom att ta hänsyn till elevernas förutsättningar på olika 

sätt: 

3-1 Ge elever extra tid på prov. 

3-2 Ta hänsyn till elevernas språk och kultur vid utformning av prov. 

3-3 Ta hänsyn till elevernas språk och kultur vid betygsättningen. 

3-4 Studiernas utsträckning i tid för olika ämnen och speciellt svenska som andraspråk. 

 

De två skolorna som jag har gjort min undersökning i verkar inte ge de sent anlända eleverna 

tillräcklig med möjligheter för bra skolframgång och det är vad skolverkets rapport (2001, 

s.37) pekar på om att den svenska grundskolan och gymnasieskolan inte ger ungdomarna som 

kommer till Sverige i 13-18 årsåldern tillräcklig utvecklingsmöjlighet. 

Eleverna i de två skolorna upplever att skolan ställer för höga krav på dem. De försöker att 

anpassa sig till skolornas utbildningssystem.   

”Det är viktigt att utbildningssystemet ökar sin kapacitet att omfatta och anpassa sig till 

flerspråkiga elever. Idag är ofta fallet det omvända, dvs. att eleverna ska anpassa sig till 

rådande skolsystem och till svenska språket som norm” (myndigheten för skolutveckling 

2005, s.4). 
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