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Sammanfattning 

Studien bygger på en enkätundersökning riktad till elever som mellan 2007 och 2011 av olika 

skäl flyttat till Sverige från andra länder och som var tolv år eller äldre då de kom hit. Den är 

genomförd i en medelstor svensk stad där relativt få invånare är födda i ett annat land. 

Avsikten är att beskriva hur vägen genom skolsystemet kan se ut för den aktuella elevgruppen. 

Resultatet ger bilden av en strategi för sent anlända elever som går ut på att först bygga en bas 

av kunskaper motsvarande den som alla elever i svensk grundskola måste ha för att kunna söka 

in på ett nationellt gymnasieprogram. De bärande delarna är förberedelseverksamheten, som 

alla nyanlända barn och ungdomar först kommer till, och språkintroduktionsprogrammet – 

även det särskilt utformat för andraspråkselever – samt övriga introduktionsprogram på 

gymnasiet. Studien visar att det fungerar förhållandevis väl såtillvida att en stor del av eleverna 

efter en tid, kortare eller längre, får gymnasiebehörighet. De som går på nationella program 

klarar att följa studierna där, vilket tyder på att de har utvecklat det ämnesrelaterade språk som 

krävs. I vissa fall tycks den ordinarie grundskolans verksamhet kunna ge sent anlända elever 

förutsättningar för detta sedan de lämnat förberedelseklassen, men i andra fall verkar en tid i 

grundskolan snarast innebära en omväg. Undersökningen ger inte någon förklaring till 

skillnaderna, men den visar att skolbakgrund inte är avgörande. Därför behöver orsaker sökas i 

hur arbetet organiseras och undervisningen utformas på olika skolor och i olika arbetslag. 

Faktorer som verkar gynna sent anlända elevers lärande är flerspråkighet och upplevelsen av 

att erbjudas möjlighet till lärande och utveckling. Få elever har i dagsläget studerat sitt 

modersmål i skolan, främst på grund av att undervisning inte anordnats. Med tiden har 

utbudet ökat, vilket kan tänkas leda till att fler elever får goda förutsättningar för skolframgång. 
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Inledning 

På senare år har andraspråkselevernas skolsituation diskuterats allt mer på nationell och lokal 

nivå. Frågan är vad som krävs för att fler ska slutföra grundskoleutbildningen på kortare tid för 

att sedan kunna studera vidare och komma in på arbetsmarknaden. Skollagen ger rätt till 

modersmålsundervisning (kapitel 10,§7) och enligt skolförordningen ska elever som behöver 

det få undervisning i svenska som andraspråk i stället för i svenska. De kan även välja det som 

språkval. (5:14, 5:15) I skolförordningen står också att elever kan få studiehandledning på sitt 

modersmål eller på ett annat språk som de använt under sin tidigare skolgång. (5:4)  

Behoven inom gruppen andraspråkselever skiftar naturligtvis. De har helt olika erfarenheter 

och kunskaper. Det alla har gemensamt är att de från början inte kan svenska men åtminstone 

ett, ofta flera, andra språk. För att lyckas nå målen för grundskolan måste eleverna lära sig 

svenska samtidigt som de utvecklar och visar kunskaper i alla andra skolämnen. I synnerhet de 

elever som är i tonåren när de kommer till Sverige har kort tid på sig för att klara det. 

Vardagsspråket går relativt snabbt att lära sig, det brukar en tonåring som går i skolan göra på 

ett par år, men forskningen visar att det tar mycket längre tid att utveckla ett språk som 

fungerar för studier. Skolspråket blir alltmer krävande ju högre upp i årskurserna eleverna 

kommer. Virginia Collier, som tillsammans med Wayne Thomas har genomfört stora 

undersökningar av andraspråkselevers studieresultat över tid, menar att en sent anländ elev 

behöver i genomsnitt 6 – 8 år för att kunna klara språket i alla skolans ämnen. Hon hävdar att 

ämnesundervisning på modersmålet är nödvändig för att dessa elever ha möjlighet att lyckas 

med studier på åldersrelevant nivå. (Collier 1987, s. 635-637) Jim Cummins talar om minst 

fem år, och betonar att språkbehärskning i skolan hänger ihop med hur begriplig 

undervisningen är. (Cummins 2000, s. 55-57)                                             

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva vägen genom skolsystemet för elever 

som kommit från andra länder i tolvårsåldern eller senare. Platsen de kommit till är en 

medelstor svensk stad där relativt få invånare är födda i ett annat land.  Med det menar jag att 
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andelen är betydligt mindre än i exempelvis storstäderna och även mindre än genomsnittet för 

riket. Så är förhållandet på åtskilliga orter, och därmed för många individer i den allt annat än 

homogena gruppen ”sent anlända elever”. Fokus ligger på när och hur dessa elever får 

behörighet till gymnasieskolan: 

• Vilka möjligheter har de i förhållande till elever i samma ålder som alltid har bott i Sverige?  

• Hänger utbildningen här ihop med de kunskaper och erfarenheter de har med sig från 
hemländerna?  

• Finns det gemensamma nämnare för de elever som på kort tid når måluppfyllelse?  

• Vilka roller spelar svenska som andraspråk och modersmål, och vilken betydelse har 
språkanvändningen utanför skolan? 
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Bakgrund 

I Sverige som i många andra länder talas numera många olika språk, ofta av människor som 

av en eller annan anledning har flyttat från sitt hemland. Alla barn och unga som bor i Sverige 

har rätt att gå i skolan. Det finns skolor där en majoritet av eleverna har ett annat förstaspråk 

än svenska, och det finns skolor där nästan ingen har det – men i genomsnitt har 18 % av 

grundskoleeleverna i Sverige ”utländsk bakgrund”. (Skolverket 2012 SIRIS Kvalitet och resultat i 

skolan) Det betyder att de själva eller båda deras föräldrar är födda i ett annat land. Siffrorna för 

gymnasieskolan är ungefär desamma, men fördelningen mellan program är ojämn: Omkring 

hälften av alla elever som börjat på de individuella programmen/introduktionsprogrammen 

har utländsk bakgrund. De har alltså inte hunnit nå de mål för grundskolan som ger tillträde 

till ett nationellt program. Introduktionsprogrammen ersatte i och med gymnasiereformen 

2011 de tidigare individuella programmen. Samtidigt krävs nu måluppfyllelse i många fler 

ämnen för att kunna söka in på ett nationellt program. 

En skola för alla 

Den svenska skolan ska vara en skola för alla. Grundskolan infördes för att åstadkomma större 

jämlikhet och ge alla elever, oavsett social bakgrund, en likvärdig utbildning och möjlighet att 

studera vidare. I praktiken har det inte blivit så, och strävan att minska segregeringen i skolan 

är fortfarande aktuell. Men fokus tycks ha flyttats. Bland andra sociologen Sabine Gruber 

pekar på att ambitionerna numera uttrycks som invandrares rätt till samma möjligheter som 

infödda. Etnicitet är, med andra ord, det nya klass. Gruber menar att svensk forskning om 

invandrarelevers skolsituation till stor del varit inriktad på att lösa problem i undervisningen, 

men ser också att studier har visat hur dessa elever marginaliseras i skolan genom att göras 

”annorlunda”. (När skolan gör skillnad 2008, s.33 - 37) 

Andraspråkselever är, i Sverige och i andra länder, en heterogen grupp. Många kan läsa och 

skriva på sitt modersmål, andra kan det inte. En elev kan vara först i sin familj med att gå i 

skola medan en annan har högutbildade föräldrar. Många är flyktingar, men många har 

kommit av andra anledningar. Gemensamt för dem alla är att de – om inte förr så efter en tid i 
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Sverige - är flerspråkiga och att svenska är deras andraspråk. (Pauline Gibbons 2010 Lyft 

språket, lyft tänkandet, s. 33) Detta innebär att utgångspunkten i skolan inte är densamma för 

dem som för förstaspråkseleverna. Inger Lindberg påpekar (i förordet till Majke Hajer & Theun 

Mestringa 2009 Språkinriktad undervisning) att variationen inom gruppen andraspråkselever gör 

att deras förutsättningar att lära på svenska också är mycket skiftande.  

Att behandla alla elever lika leder inte till jämlika möjligheter, menar Gruber. Tvärtom 

behöver det som görs i skolan utgå från elevernas skilda förutsättningar. Hon anser att strävan 

till likabehandling kan skapa ojämlika villkor i och med att man då bortser från 

maktrelationerna i samhället och skolans roll i att skapa och bevara dem. (Gruber 2008,s.164-

165) En undervisning som är likadan för alla är inte rättvis, säger även Gibbons (s.34) 

Skolgången blir inte jämlik och därmed inte möjligheterna till arbete och vidare studier. Hajer 

& Mestringa talar om olikheter i bland annat livserfarenheter och skolbakgrund, motivation 

och välbefinnande, strategier för lärande och språkfärdighet. Dessa olikheter finns i alla 

klassrum, inte bara bland flerspråkiga, och till det måste undervisningen anpassas. En 

förutsättning är lärarnas insikt om att eleverna inte självklart äger ett skolrelaterat språk utan 

behöver hjälp att bygga upp det. Detta är en uppgift för både språklärare och lärare i alla andra 

skolämnen (Hajer & Mestringa, 2009 s. 21 -23)  

Andraspråkselever i skolan 

Elever som nyligen har kommit till Sverige har det gemensamt att skolans undervisningsspråk 

är ett språk de inte behärskar. Undervisningsspråket svenska är också majoritetens språk. Att 

inte kunna svenska hindrar kommunikationen med andra både i och utanför skolan. Men är 

det ensamt hinder för skolframgång? Eller, för att vända på frågan, vilka andra faktorer är 

viktiga för att andraspråkselever ska lyckas i skolan? 

Sociala relationer 

Jim Cummins ser elevernas syn på sig själva och hur de utvecklas i mötet med skolan som 

centralt i utbildningen. Han hävdar att maktförhållanden i samhället kan förstärkas eller 

utmanas i skolan, och att lärarnas interaktion med eleverna avgör hur det blir. Om eleverna 
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uppmuntras att använda sig av och utveckla sitt språk och de kunskaper de har med sig 

utmanas idén om att de och det de ännu inte kan utgör problem. Att få möjlighet att koppla 

samman kursplanernas innehåll med egna erfarenheter både bekräftar och utvidgar elevernas 

identiteter så att de känner mening med studierna, menar Cummins. Därmed stärks deras 

lärande. Därför, påpekar han, hör identitets-, språk- och kunskapsutveckling ihop.  (Language, 

Power and Pedagogy 2006, s. 246-247) 

Också Meta Cederberg, som har studerat några sent anlända unga kvinnors framgångsrika 

skolgång i Sverige, intresserar sig för maktrelationer i skolan. Till det som lett till framgång hör 

studiemotivation. Kvinnorna i studien har stärkts och motiverats av lärare som bekräftat dem. 

Cederberg förklarar dessa lärares hållning med att flickorna har betett sig på ett sätt som 

stämmer med skolans norm: lugnt, intellektuellt, utan att utmana lärarnas auktoritet (Utifrån 

sett, inifrån upplevt 2010 s.205). Hon konstaterar vidare att kvinnorna hade gått i skolan innan 

de kom till Sverige och lyckats bra, vilket gett gott självförtroende i fråga om studier.(s.123) De 

som hunnit påbörja gymnasiestudier i hemlandet hade dessutom med sig ämneskunskaper och 

begrepp som underlättade studierna i Sverige. För dem kunde det samtidigt kännas 

frustrerande att behöva börja från början och dessutom ha yngre klasskamrater. De som kom 

till en grundskoleklass med jämnåriga fick å sin sida ibland hoppa över ett eller ett par år i 

utbildningen, men hade kanske lättare att få kontakt med andra i klassen. (s.127) 

De kvinnor som Cederberg berättar om gick alla till en början i förberedelseklass. En del av 

dem tycks under den tiden ha känt sig annorlunda och utanför: De var invandrare men inte 

som invandrarna eftersom de förstått att dessa inte lyckades bra i skolan. Samtidigt hade de 

ingen kontakt med svenskfödda elever. De flesta tycker i efterhand att förberedelseklassen och 

framför allt lärarna där betydde mycket för de fortsatta studierna. Gruppen var liten, lärarna 

var skickliga på att förklara och det fanns tid för det. Invändningen är att det skulle ha varit 

bättre att få läsa alla ämnen redan från början, inte bara svenska – då hade de tidigare 

kunskaperna bättre tagits tillvara. (s.125)  

Cederbergs undersökning gav alltså exempel på att invandrare och dåliga skolresultat kopplas 

samman. Detta finns med även i Grubers analys av relationerna inom en skola med 
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majoritetssvenskar, invandrare och romer bland eleverna. Hon konstaterar att elever tydligen 

betraktas som olika mycket invandrare, svenskar eller romer beroende på sammanhang. Lärare 

kategoriserar eleverna och bemöter dem utifrån det. Elever som presterar bra i skolan verkar 

ses som mer svenska än de som inte gör det. När man talar om en framgångsrik invandrarelev 

är det som ett undantag. Bland invandrar- och minoritetselever tycks flickor generellt betraktas 

som mindre invandraraktiga än pojkar, medan de pojkar som passar in i skolans bild av den 

goda eleven inte uppfattas som ”invandrarkillar”. Kategoriseringarna påverkar omgivningens 

förväntningar på eleverna, vilket skapar och befäster skillnader, menar Gruber (s.158-161). I 

samma studie diskuterar Gruber skolans strävan att blanda elever genom att fördela olika 

kategorier på olika klasser för att de ska lära känna och förstå varandra. Problemet är, menar 

hon, att det är vissa elever som ska blandas in – nämligen de som av någon anledning upplevs 

som bekymmer, exempelvis invandrare. Därför bidrar det till att göra skillnad och kan alltså 

motverka sitt syfte. (s.120-123) 

Språk och lärande 

Modersmål 

Vad språkbehärskning är beror på i vilket sammanhang språket används, och vilka 

språkkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig undervisning beror på vilket kontextuellt stöd 

undervisningen erbjuder, menar Jim Cummins. Samtidigt konstaterar han att skolframgång 

förutsätter en avancerad språkbehärskning och att det är något annat än att kunna samtala i 

vardagliga situationer. (2006, s.57-58) Skolutbildning är, framhåller Cummins, en specifik 

social kontext som ställer speciella språkliga krav. Ju högre upp i årskurserna, desto mer 

komplext blir skolspråket i fråga om såväl vokabulär som strukturer. (s. 67) Thomas och 

Collier menar att det optimala för sent anlända elever vore ämnesundervisning på 

modersmålet. Den möjligheten finns sällan. Däremot ger alltså skollagen rätt till 

modersmålsundervisning, om minst fem elever önskar det och lämplig lärare finns. I dag råder 

stor enighet inom forskningen om att studier i modersmålet gynnar utveckling av andraspråket. 

(Bunar 2010, Nyanlända och lärande s.69) Flerspråkighet stärker den språkliga medvetenheten 

och gör det lättare att lära sig nya språk, skriver Cummins. Han betonar att även förstaspråket 
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måste utvecklas vidare samtidigt som det nya språket lärs in, om flerspråkigheten ska bli 

additiv, det vill säga göra det lättare att lära mer.  (2000, s.37)  

Skolans språk 

Pauline Gibbons beskriver ”kritiska perioder” under skoltiden då flerspråkiga elever kan få 

svårigheter. Omkring fjärde klass brukar kraven på att förstå och använda skrivet språk öka 

och det ämnesrelaterade språket bli vanligare.  I år sju blir skolämnena fler och det blir allt 

viktigare att förstå skolspråket och det språk som är speciellt för varje ämne. När eleverna 

börjar gymnasiet måste de behärska ett ganska avancerat ämnesrelaterat språk med många 

abstrakta begrepp. (2010, s.27) Julie Meltzer och Edmund T Haman understryker att 

språkbehärskning för äldre elever omfattar många färdigheter. De ska använda språket för att 

inhämta och uttrycka mening, och för att bygga kunskap. (Meeting the Literacy Development 

Needs of Adolescent English Learners. (2005, s.3) Mary Schleppegrell och Cecilia Colombi talar 

om avancerad språkbehärskning och menar att skolan är det sammanhang där alla elever kan 

ges möjlighet att utveckla en sådan, och därmed förutsättningar att demokratiskt delta i 

samhället. De erfarenheter elever har med sig till skolan varierar och gör dem olika förberedda 

för utbildningen. Därför anser Schleppegrell och Cecilia att förväntningarna på eleverna måste 

utgå från skolarbetet; genom samspel och stöttning ska de krav som uppgifterna ställer göras 

tydliga. Fokus ska ligga på den specifika språkbehärskning som olika kunskapsområden 

förutsätter. (Developing Advanced Literacy in First and Second Languages, 2002 s.11-12) 

Med utgångspunkt i att kunskap alltid utvecklas via språket konstaterar Hajer & Mestringa att 

andraspråksinlärare behöver stöd för sin språkutveckling på alla lektioner, i alla ämnen. (2009, 

s.11) De förklarar att lärare måste förstå vilka språkliga krav ”deras” ämnen ställer, och 

planera undervisningen utifrån det. Det är viktigt i synnerhet i högre årskurser där skolspråket 

ofta är sådant att andraspråkselever har svårt att hänga med och därför, enligt Hajer & 

Mestringa, riskerar att förlora tron på sig själva.(s. 12) De betonar att skolorna behöver hitta 

lösningar som bygger på det faktum att en del elever är flerspråkiga, och inte se eleverna som 

problem. Flerspråkighet har ett värde både för den enskilde och för samhället. Därför ska det 

finnas möjlighet att utveckla både modersmålet och andraspråket till en avancerad nivå.(s.14) 
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Även Meltzer och Haman skriver om ämnesövergripande undervisning och alla lärares 

individuella och kollektiva ansvar för att eleverna kontinuerligt ska utveckla sitt ”skolspråk”: 

Efter en genomgång av forskning på området har de funnit att undervisning av 

andraspråkselever kan utformas på olika sätt som alla kan fungera, under förutsättning att de 

implementeras och genomförs noggrant. Det kan vara andraspråkslärare som undervisar även i 

andra ämnen, andraspråkslärare och ämneslärare som arbetar tillsammans, intensiv 

undervisning av ämneslärare som anpassar språk och tempo eller introduktionsverksamhet för 

andraspråkselever under en övergångsperiod.  Av olika skäl kommer nyanlända elever ibland 

direkt in i klasser där lärarna saknar utbildning för att möta deras behov. Det kan bero på att 

det antas gynna eleverna, att andraspråks- och modersmålslärare saknas, att eleverna är många 

och/eller utspridda eller att tid för andraspråks- eller modersmålsundervisning är begränsad. 

Oavsett orsak är det angeläget att ämneslärarna blir medvetna om hur de bäst stöttar dessa 

elever. (2005, s.4) 

Meningsfull undervisning 

För att möta andraspråkselevers behov av både språkutveckling och utvecklade 

ämneskunskaper menar Cummins att undervisningen ska ge ett tydligt sammanhang och 

samtidigt successivt öka de kognitiva kraven. Med hänvisning till Pauline Gibbons 

klassrumsforskning talar han om att behandla nya kunskapsområden med utgångspunkt i 

elevernas vardagserfarenheter och – språk.  Arbetet sker i små grupper, med kontextuellt stöd, 

till exempel konkret material. Eleverna samtalar med varandra och med läraren, som ger nya 

begrepp och uttryckssätt. Genom att bygga upp kunskaperna i språk och ämne från det 

kontextinbäddade till det mer abstrakta ger undervisningen möjlighet för eleven att se sin egen 

kunskapsutveckling. (2006, s.71) Cummins påpekar att kontextuellt stöd kan vara såväl yttre 

som inre. Individens tidigare erfarenhet, intresse och motivation kan skapa ett ”inre” 

sammanhang, medan det ”yttre” är situationer och omständigheter som gör inflödet lättare att 

förstå.(s.72)  

Även om ämneslärare är de som bäst känner till språket i de ämnen de studerat och undervisar 

i, behöver de dessutom kunskap om andraspråksinlärning och vad det innebär att arbeta 

språkutvecklande. Deras engagemang är mycket viktigt, framhåller Meltzer & Haman, men 
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det räcker inte. De anser att flerspråkiga elever behöver andraspråks- och 

modersmålsundervisning av utbildade lärare och att samarbete mellan språklärare och lärare i 

andra ämnen är angeläget att utveckla. (s.60-61) 

Nyanlända elever har och vill erövra kunskaper, men i klassrummet lyckas de inte alltid visa 

det eftersom de ännu inte kan det nya språket, påpekar Cummins. Då, konstaterar han, händer 

det att skolan uppfattar eleven som ett problem och lärare ifrågasätter meningen med att 

studera olika ämnen innan man behärskar språket. Men att utestänga någon från meningsfull 

undervisning är fel, anser Cummins. I stället måste skolan förändras så att den kan möta 

eleverna. En del i en sådan förändring skulle vara att lärarutbildning alltid gav åtminstone viss 

kunskap om andraspråksinlärning (2006, s. 251).  

Effektiv undervisning för andraspråkselever innehåller enligt Cummins dels ett arbetssätt som 

utgår från ett känt sammanhang och leder vidare mot det mer abstrakta, dels ett 

förhållningssätt som stärker och vidgar elevernas bild av sig själva. Hur eleven får möjlighet att 

förhandla sin identitet påverkar lärandet, och lärandet påverkar elevens syn på sig själv som 

människa och studerande (2006, s.254). 

Studievägar 

För att en elev ska kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram krävs alltid godkända 

betyg i svenska som andraspråk/svenska och matematik normalt även engelska. Elever som 

under en stor del av grundskolan inte har haft möjlighet att studera engelska är behöriga att 

söka utan att ha betyg i ämnet. Då ska de få läsa engelska på grundskolenivå när de börjar på 

sitt program. Detta gäller många sent anlända elever. Internationella språkstudien från 2011 

visar också att svenska elever generellt klarar engelska mycket bra men att de med utländsk 

bakgrund och de som har lågutbildade föräldrar lyckas sämre. Samma studie visar för övrigt att 

svenska elever i allmänhet har begränsade kunskaper i moderna språk, i studien representerat 

av spanska. (Skolverket 2012:375) Det verkar alltså vara en bit kvar till EU:s mål att 

”medborgarna ska lära sig minst två främmande språk från tidig ålder”. Andraspråksinlärare i 

Sverige är, såvida de inte redan behärskar engelska, tvungna att lära sig åtminstone två nya 

språk och har som sagt rätt att fortsätta studera sitt modersmål. 
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För att ha chans att gå ett yrkesprogram måste eleven ha betyg i minst fem ämnen utöver 

svenska som andraspråk, matematik och om möjligt engelska. Den som vill söka till ett 

högskoleförberedande program måste ha godkända betyg i minst nio andra ämnen. För 

samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och humanistiska programmet ska fyra 

av de ämnena vara so-ämnen; geografi, historia, samhällskunskap och religion. För teknik- och 

naturvetenskapliga programmet måste tre av ämnena vara no-ämnen; fysik, kemi och biologi. 

För det estetiska programmet kan de nio ämnena vara vilka som 

helst.(http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan) 

En elev som kommer till Sverige från ett annat land när hon är 11-12 år (som de flesta elever är 

i år 6) eller mer, har inte lång tid på sig att erövra och visa de kunskaper som fordras för att få 

gymnasiebehörighet. De som är äldre har ännu mer bråttom eftersom en gymnasieutbildning 

måste påbörjas senast vårterminen det år de fyller 20 år. (Skollagen kapitel 15§5) Det är inte 

förvånande att många sent anlända elever behöver en tid på gymnasieskolans 

introduktionsprogram. Där har de alltså möjlighet att studera på grundskolenivå så att de kan 

komma in på ett nationellt program. Var och en följer en individuell studieplan, som ska 

utformas utifrån behov och intresse. För grundskoleelever är högst två extra år i grundskolan 

ett alternativ.(Skolverket 2012, Introduktionsprogram i gymnasieskolan). Oavsett om vägen till 

gymnasieutbildningen går via grundskolan eller inte har dessa ungdomar uppenbarligen en 

krävande uppgift.  

Platsen för undersökningen 

Den kommun där undersökningen genomförs består av en, med svenska mått mätt, större stad 

med omgivande landsbygd. Det finns grundskolor i flertalet bostadsområden och i många av 

de kringliggande mindre orterna. Två fristående grundskolor för år F – 9 finns också. De ligger 

tämligen centralt. Den kommunala gymnasieskolan är placerad i stadens centrum. Gymnasiet 

erbjuder de flesta nationella program, introduktionsprogrammen samt riksrekryterande 

program och spetsutbildningar. I kommunen finns även några fristående gymnasieskolor med 

olika profiler och mer begränsade programutbud.  
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Ungefär en tiondel av kommunens invånare är födda i ett annat land än Sverige. De flesta bor i 

centralorten, där i princip alla stadsdelar har en del utrikes födda invånare. Majoriteten av dem 

bor dock i något av fyra geografiskt väl åtskilda bostadsområden med blandad bebyggelse och 

relativt många hyreslägenheter. I tre av dessa områden finns skolor som omfattar hela 

grundskoletiden. Det fjärde har en F – 6-skola och eleverna fortsätter vanligtvis därifrån till 

högstadiet i ett angränsande område. Andelen elever med utländsk bakgrund i grund- och 

gymnasieskolan motsvarar andelen utrikes födda invånare.  

I stort sett alla barn och ungdomar som flyttar in från andra länder börjar sin skoltid på en 

speciell förberedelseenhet. Där undervisas de i svenska som andraspråk, idrott, bild, 

matematik, samhälls- och naturorientering samt, om de önskar och lärare finns, i modersmål. 

Fokus ligger på språkutveckling, och när eleven bedöms ha kunskaper i svenska som 

andraspråk motsvarande kursplanens mål för den första delen av utbildningen är det dags att 

lämna förberedelseklassen. Då tar, beroende på elevens ålder, antingen grundskolan eller 

gymnasieskolans språkintroduktionsprogram vid. Svenska som andraspråk ska erbjudas alla 

elever som inte har nått målspråksnivå i svenska. Modersmålsundervisning finns i åtta olika 

språk, vilket innebär att åtskilliga elever saknar den möjligheten. En målsättning i 

verksamhetsplanen för kommunens skolor är att allt fler ska kunna studera och få godkända 

betyg i ämnet modersmål. 

  



Komma sent och hinna med  
 

16 

Metod 

Datainsamling 

Bland de elever som kommit till kommunen från andra länder under de senaste fem åren har 

ett par hundra varit 12 år gamla eller äldre vid inskrivningen. Det är alltså den gruppen och de 

likheter och olikheter som finns mellan elevernas skolerfarenheter som jag intresserar mig för.  

För att kunna jämföra vill jag ställa samma frågor till alla och ha i stort sett samma typ av svar. 

En hel del handlar om vad, när, hur ofta, hur länge, hur många – vilket, som Jan Trost 

förklarar, kräver en kvantitativ studie. (Enkätboken 2007, s. 23) Men i tolkningen av svaren 

strävar jag efter att finna ett mönster och pröva förklaringar med hjälp av det världen vet om 

möjligheter och hinder för flerspråkiga elever.  Att på det sättet använda data, om än 

kvantitativa, är enligt Trost kännetecknande för kvalitativa undersökningar.  Det ena utesluter 

inte det andra, och min studie är med nämnda definitioner ett exempel på en kombination. 

Hur insamlingen av data ska göras, i det här fallet hur frågorna ska ställas, beror på vad man 

vill veta och vad som är praktiskt. Eftersom jag vill ha jämförbara fakta om många individer är 

en enkätundersökning lämplig. Den ger, påpekar Judith Bell, möjlighet att fråga många om 

samma saker och att få faktauppgifter.(Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 23 – 24) En väl 

genomförd enkätundersökning är dessutom en möjlighet att få fram mycket information på 

ganska kort tid.  

Det jag vill veta går till stora delar att få reda på med alternativ- och kategorifrågor, där 

respondenten får flera olika svar att välja mellan och markerar det eller de som passar. (Bell, s. 

139) För att ge respondenterna möjlighet att lägga till något som de tycker är viktigt, och som 

jag därför kan ha användning av vid tolkningen, ställer jag också en öppen fråga, där de alltså 

skriver ner egna tankar. Trost framhåller att öppna frågor bör undvikas i enkäter, men att en 

avslutande, öppen fråga ändå är bra. Det är vanligt att en sådan fråga inte alls besvaras, men 

de svar som ges kan få mig att se något jag annars inte skulle ha sett. (s. 76) 
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Enkätundersökningen kompletteras med offentliga uppgifter om elevernas skolgång, när svar 

saknas eller oklarheter finns. Frågorna i enkäten styr även den delen av datainsamlingen. 

Urval 

Antalet elever som var i den aktuella åldern då de började skolan i kommunen är ganska stort. 

För att göra undersökningen mer hanterlig behöver jag göra en avgränsning. Jag vill inte ha så 

många respondenter att kontakta och inte så många enkäter att gå igenom, helt enkelt för att 

det tar lång tid. För en smidig kontakt med respondenterna vill jag att de ska finnas kvar i 

kommunen och gärna i skolsystemet. Därför vänder jag mig till alla kommuninvånare som är 

födda mellan 1992 och 1996 och som kom till Sverige det år de gick i år 6 eller senare. De ska 

också ha lämnat förberedelseverksamheten minst ett år innan de får enkäten. Urvalet är alltså 

inte slumpmässigt, men jag har heller inte valt ut respondenterna med hänsyn till egenskaper, 

kön, bakgrund eller liknande. Därför rör det sig snarast om ett bekvämlighetsurval utifrån min 

bedömning av vilka elever som är lättast att få tag på. (Trost, s.30 – 31) 

Omkring 80 elever, eller minderåriga elevers vårdnadshavare, får det introduktionsbrev där jag 

berättar om undersökningen och ber om deras/barnens medverkan. Avsikten med brevet är 

dels att informera så att ungdomarna och deras vårdnadshavare vet vad studien handlar om 

och kan bestämma om de vill delta eller inte, dels att förbereda dem på enkäten. Det har visat 

sig vara motiverande och öka svarsfrekvensen avsevärt, skriver Trost. (s. 108) Dessutom vill 

jag skicka och ta emot enkäterna via e-post för att det är enkelt, snabbt och billigt. Kontakt via 

e-post gör det också lätt att skicka påminnelser. Introduktionsbrevet skickas alltså som ett 

vanligt brev. Förutom att presentera mig och kort informera om studien, förklarar jag att inte 

någon annan kommer att se svaren och att namn på platser eller personer inte kommer att 

finnas med i redovisningen. I de flesta fallen vet jag själv vem som ger vilka svar, det vill säga 

vilka namn som finns bakom e-postadresserna. Det är inte nödvändigt för min undersökning 

men så är det. Därför är det inte möjligt att tala om anonymitet, något som Judith Bell 

förklarar med hänvisning till Sapsford & Abbot. Däremot kan man, enligt deras definition, 

säga att jag lovar respondenterna konfidentialitet. (s.57) I kontakten med elever och 
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vårdnadshavare använder jag inte det begreppet, men min avsikt är att de inte ska kunna 

identifieras av andra i min presentation av studien eller under arbetet med den. 

Ett mindre antal meddelar att de inte vill eller kan delta i undersökningen. Urvalet kommer då 

att bestå av 77 personer. Det visar sig så småningom att jag misslyckas med att ge tillräckligt 

klara instruktioner om e-postförfarandet. Ett tjugotal respondenter skickar dock sina 

mejladresser och får enkäter. Svar kommer på de flesta av dem, men inte alla. De som inte alls 

svarat får en påminnelse via mejl. Övriga i urvalet får enkäten i pappersformat med bifogat 

följebrev där jag hänvisar till introduktionsbrevet. Frankerat svarskuvert bifogas också. 

Därmed ökar svarsfrekvensen betydligt. 

Analys och tolkning 

I en enkätundersökning är ett visst bortfall att räkna med. Ett stort bortfall innebär ett 

ofullständigt och kanske missvisande resultat. Med Moser & Kalton påpekar Bell att de som 

inte svarar troligen skiljer sig från dem som gör det (s.152) För att minimera bortfallet ber jag 

om svar inom bara ett par dagar och skickar ut påminnelser efter en vecka. Eftersom jag är 

medveten om att språkförbistring kan vara ett hinder i det här fallet påminner jag också om 

möjligheten att ta kontakt med mig för att få förklaringar. 

Bortfall 

Trost påpekar att enkätundersökningar ofta ger ett bortfall på 25-50%, och att man redan tidigt 

bör tänka på hur bortfallet ska analyseras. Ett enkelt sätt är att jämföra materialet med det 

urval som gjordes från början. (Trost s.137) Det jag i förväg känner till om mitt ursprungliga 

urval är ålder, kön, datum för inskrivning i skolan och om personerna kom till Sverige som 

kvotflyktingar, asylsökande med familj, asylsökande ensamkommande barn eller på grund av 

exempelvis familj, arbete eller studier. Därför jämför jag hur många som finns i varje kategori i 

urvalet med hur många ur varje kategori som svarar. 

Det visar sig att bortfallet blir drygt 50%. Fördelningen på de olika kategorierna är jämn – 

bortsett från den mellan könen. I urvalet är pojkarna dubbelt så många som flickorna, men mer 

än 40% av svaren kommer från flickor. Med andra ord: Tre fjärdedelar av flickorna har svarat, 
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mot knappt hälften av pojkarna. Det, tillsammans med det stora bortfallet i sig, gör resultatet 

osäkert anser jag. Därför kompletterar jag svaren med offentliga uppgifter om tidpunkt för 

inskrivning, slutbetyg och genomförda gymnasiekurser. Därmed kan jag få svar på många för 

undersökningen centrala frågor angående 84% av urvalet.  

Behandling av enkätsvar 

När de ifyllda enkäterna ska behandlas behövs ett system för att kunna jämföra och 

kategorisera svaren. Jag använder mig av tre olika typer av frågor: kategorifrågor, 

alternativfrågor och öppna frågor. För att registrera svaren använder jag mig av formulär med 

rubriker som motsvarar enkätens frågor och underrubriker som motsvarar svarsalternativen. 

Bell beskriver detta, och visar också hur presentationen kan utformas som enkla tabeller eller 

diagram.  (s. 206 – 208). Eftersom jag vill jämföra de olika svaren från de olika eleverna för att 

söka mönster som säger något om gruppen sent anlända elever, behöver svaren kodas. Det gör 

jag genom att numrera enkäterna och vid sammanställningen markera varje svar med det 

aktuella numret. De nya kategorier som uppstår färgkodas för att ytterligare underlätta 

jämförelser och sammanställning. 

Svaren på de öppna frågorna för jag samman i olika kategorier som kopplas samman med 

övriga svar från respektive respondent. På det här viset får varje individ en svarsprofil samtidigt 

som frekvensen för varje svarsalternativ framträder. Det blir ganska lätt att se eventuella 

likheter och skillnader som kan antyda samband. (Bell 2006,s 214 - 215). När de svar som inte 

är personliga utan hämtade ut olika register ska läggas till använder jag samma princip. I 

resultatavsnittet kommer jag i den löpande texten att ange vad som hämtats endast från 

enkätsvaren. 
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Resultat 

Aktuell situation 

När undersökningen avslutas har respondenterna bott och studerat i Sverige i mellan ett och ett 

halvt och fem år. Det betyder att bara en del av dem har haft så lång tid på sig som bland andra 

Collier (1987, s.637) och Cummins (2000, s. 55) har sett att det krävs för att fullt ut klara 

skolgången på ett nytt språk. Några tar studenten i vår, andra går första eller andra året på 

gymnasiet. En ganska stor grupp går ut år 9, ett par har ett år kvar i grundskolan och många 

går på gymnasiets introduktionsprogram. Flera av dessa har under terminen uppfyllt det som 

krävs för att söka in på ett nationellt program. Bland de äldre ungdomarna studerar några på 

SFI, grundvux eller vuxenutbildningens gymnasiekurser. (Figur 1) 

Figur 

1 Eleverna i urvalet fördelade på aktuell skolgång.  

De elever som antingen går på ett nationellt gymnasieprogram eller är behöriga att söka in på 

ett inför höstterminen 2012, alternativt läser gymnasiekurser i Vuxenskolan, har i genomsnitt 

behövt fyra år för att nå dithän. Med tanke på tidigare forskningsresultat är det en relativt kort 

tid. Det kan tolkas som att gynnsamma faktorer finns i den utbildning som erbjudits dem i 

Sverige. Att de som går på nationella program i dag tycks klara sina kurser talar också för 

detta. Eftersom studien avser elever anlända 2007 eller senare är dock den gruppen än så länge 

ganska liten. 
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Start i förberedelseklass 

Samtliga elever i studien började sin skolgång i Sverige i förberedelseklass. Det innebär att de 

särskildes och i den meningen genast tillskrevs ett annorlundaskap. Förberedelseklassen erbjöd 

ytterst begränsad kontakt med elever som är födda eller sedan tidigare bor i Sverige. Både 

Gruber och Cederberg diskuterar hur kategorisering av elever ger upphov till och befäster 

skillnader mellan dem. De menar dock att kategoriseringar görs i skolan över huvud taget, och 

består av förväntningar på och bemötande av eleverna från skolpersonalens sida. (Gruber 

2008, s.158-161, Cederberg 2010,s.205) Gruber behandlar inte förberedelseklassen i 

förhållande till ”ordinarie klass”, men jag menar att hennes diskussion om viljan att blanda 

elever berör det: Skolor har en önskan om att skapa ”blandade” klasser så att alla elever lär sig 

förstå varandra. Men det är invandrarna som ska blandas in eftersom de är de som betraktas 

som problem. På så sätt görs skillnad, och resultatet blir inte det eftersträvade. (Gruber 2008, 

s.120-123) När kvinnorna i Cederbergs studie i efterhand talar om tiden i förberedelseklass 

minns en del känslan av utanförskap, men de flesta menar att undervisningen där var viktig för 

deras fortsatta studier. Den lilla gruppen och lärarnas förmåga att undervisa nämndes som 

betydelsefulla faktorer. Just detta tar även några elever i min studie upp i sina reflektioner över 

skoltiden i Sverige så här långt.  

Olika fortsättning 

När de nyanlända eleverna efter individuell bedömning hade nått bestämda kunskapsmål i 

svenska som andraspråk flyttade de från förberedelseklassen till grundskolan eller till 

gymnasieskolans språkintroduktion (t.o.m. vt 2011 IVIK). Hur lång tid var och en sedan har 

behövt för att kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram varierar. Det gäller både 

grundskoleelever och gymnasieelever. Alla som ännu inte är 19 år då de nått målen för 

förberedelseverksamheten har möjlighet gå över till språkintroduktionsprogrammet, men den 

som fyllt 18 år kan i stället välja SFI och vuxenutbildningen. Eftersom åldersgränsen för att 

börja på ett nationellt program går vid 20 år är det ibland ett lämpligare alternativ för att det 

sparar tid. Några av eleverna som nu studerar inom Vuxenutbildningen har gjort så, andra har 

först börjat på IVIK/språkintroduktionen och senare flyttat över på grund av sin ålder. 
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Inom den förberedande verksamheten, det vill säga förberedelseklass och 

introduktionsprogram, finns en viss inbyggd hänsyn till de individuella variationer som 

exempelvis Gruber (2008, s. 164-165) och Hajer & Meestringa (2010, s. 21 – 23) lyfter fram, i 

och med att eleverna får ta olika lång tid på sig för att nå de fastställda målen. I 

förberedelseklassen, där tonvikten ligger på svenska som andraspråk, undervisas eleverna även 

i bild, idrott, matematik samt en del natur- och samhällsorientering. Individuella studieplaner 

utformas utifrån kursplanernas mål och elevernas behov. Under språkintroduktionen, liksom 

andra delar av introduktionen till nationella gymnasieprogram, har eleverna möjlighet att 

successivt börja läsa allt fler kurser på såväl grundskole- som gymnasienivå utifrån 

förkunskaper och intresse. Att döma av enkätsvaren finns motsvarande möjligheter inom 

vuxenutbildningen. 

Föränderligt 

Nästan hälften av eleverna finns i eller på väg ur introduktionsprogrammet, som alltså börjar 

med språkintroduktion där huvudmålet är att nå målen för år 9 i svenska som andraspråk. Av 

dem har i sin tur hälften gått en tid i grundskolan i Sverige men inte hunnit nå de kunskapsmål 

som krävs för gymnasiet. Då studien avlutas är de som har möjlighet att söka in på ett 

nationellt program efter introduktionstiden dubbelt så många som de grundskoleelever som 

troligen kommer att sakna behörighet inför kommande läsår. Eftersom överflyttningar från 

förberedelseenheten sker kontinuerligt, liksom justeringar i studieplanerna för elever på 

introduktionsprogrammet, förändras förhållandena under läsårens gång. 

Vilka går på nationella gymnasieprogram? 

Sent anlända andraspråkselever finns i alla årskurser på kommunens gymnasieskola. De går på 

olika program, främst teoretiska/studieförberedande. En tredjedel av dem går första året och 

har alltså börjat sedan Gy 11 infördes. I den gruppen har eleverna i snitt behövt mer tid på sig 

att nå behörighet och är med ett undantag två-tre år äldre än det som är vanligt för årskursen. 

Övriga är ett år äldre eller lika gamla. När de kom till Sverige var de mellan 12 och 18 år.  Ett 

sätt att tala om i vilken mån eleverna ”hinner med” är att jämföra med hur långt i studierna 

majoriteten av jämnåriga har hunnit, men en elev som kommit till Sverige vid 16 – 17 års ålder 
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kan förstås mycket väl vara tre år äldre än sina klasskamrater på gymnasiet även om 

studietakten varit hög. Här är åldersskillnaden som mest 3 år. (Figur 2) Det rör sig om 

ungdomar som redan var i gymnasieåldern när de kom till Sverige. 

Figur 2 Elever i urvalet, på nationella program via IVIK/grundskola: ålder jämfört med majoriteten. 

Skolbakgrunden skiftar. Av enkätsvaren att döma kan ungdomar som hunnit börja på 

gymnasiet i hemlandet tycka att de förlorat tid eftersom de var tvungna att gå igenom 

förberedelse- och introduktionsverksamheten innan de kunnat börja på ett nationellt program. 

Samtidigt finns reflektioner om behovet av att kunna svenska för att klara utbildningens krav, 

och om intressanta och givande erfarenheter som de fått under vägen.  

Eleverna har alltså gått olika lång tid i förberedelseklass, i medeltal 8,5 månader vilket 

motsvarar knappt ett läsår. I gruppen som går på nationella gymnasieprogram är siffran 

betydligt lägre. De individuella skillnaderna är dock stora. Detsamma gäller tiden på 

gymnasieskolans introduktionsprogram som i genomsnitt är mellan ett och två läsår. (Figur 3) 

Antagning till nationella program görs läsårsvis, vilket förstås påverkar hur lång tid det tar 

innan en elev kan komma in på ett nationellt program. Som tidigare nämnts har eleverna 

möjlighet att börja läsa även gymnasiekurser redan på introduktionsprogrammen, så de 

behöver ändå inte nödvändigtvis vänta på att gå framåt i sina studier. 
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Figur 3 Elever i urvalet på nationella program, fördelade på tid och skolform efter förberedelseklassen 

Grundskolan: antingen – eller? 

Hur lång tiden i grundskolan blir beror huvudsakligen på elevens ålder. Undersökningen avser 

endast elever födda 1996 eller tidigare, anlända under de senaste fem åren. Det betyder att i 

stort sett bara de som anlänt mellan 2007 och 2009 har haft möjlighet att börja inför år 7. 

Några elever har valt att ta ett extra år på sig, men de flesta som är födda 1996 lämnar 

grundskolan vårterminen 2012. Flera elever som kunnat börja på ett nationellt program direkt 

efter grundskolan har faktiskt inte gått där i mer än två till fyra terminer. Sedan 2009 kan de 

som åldersmässigt hör till år 9 när de ska lämna förberedelseklassen i stället gå direkt till 

språkintroduktionsprogrammet, vilket de vanligen gör.  

Anmärkningsvärt är att elever som kommer till introduktionsprogrammet via grundskolan på 

grund av att de inte hunnit få gymnasiebehörighet, behöver längre tid där än de som kommer 

direkt från förberedelseklassen. Det skiljer i genomsnitt mer än ett halvt år. Lägger vi till tiden 

de gått i grundskolan ökar skillnaden med ytterligare ett år. Samtidigt har mer än en tredjedel 

av de elever som går på nationella program kommit in via grundskolan, de allra flesta direkt 

efter år 9. Bland dem finns de som gått minst tre år i grundskolan och de som bara hunnit med 

ett, någon som gått några månader i förberedelseklass och någon som gått ett år eller mer. 

Även tidigare skolbakgrund varierar. 
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Här kan vi se flera intressanta fenomen: Grundskolan är uppenbarligen en omväg för många 

sent anlända elever. För andra är det inte det. Något entydigt samband med skolbakgrund 

tycks inte finnas. Dessutom är de som hunnit nå målen på bara ett eller drygt ett år är nästan 

lika många som de som har haft tre år på sig. 

Det blir skillnad 

Även om studien inte säger något om upplevd delaktighet, kan vi alltså se att en del sent 

anlända elever efter olika lång tid i förberedelseklass går en tid i grundskolan och får godkänt i 

de ämnen som krävs. Sedan kan börja på ett nationellt gymnasieprogram samtidigt som andra 

elever i samma ålder. De söker in på olika program och de kommer till ordinarie klasser som 

formas utifrån elevernas val. Eleverna som inte blir klara kan inte göra det. Eftersom de nästan 

alltid saknar betyg i bland annat svenska som andraspråk blir språkintroduktionen deras start 

på gymnasiet. De har alltså först kommit till en klass med jämnåriga och deltagit i lektioner i 

alla grundskolans ämnen. Precis som placeringen i förberedelseklass vid ankomsten kan 

uppfattas som ett särskiljande så kan placering i ordinarie klass på skolan i bostadsområdet 

betraktas som ett slags erbjudande om delaktighet. Sedan visar det sig att de inte hinner hämta 

in de kunskaper som krävs för att kunna gå ett nationellt program på gymnasiet, och de 

hänvisas till ett program speciellt för invandrare vilket gör dem annorlunda. (Gruber 2008, 

s.37) Det är möjligt att det i sig påverkar deras självbild i negativ riktning och att de därför 

behöver längre tid på introduktionsprogrammet än de som aldrig börjar grundskolan. Det kan 

också vara så att skiftet från grundskola till det individuellt anpassade 

introduktionsprogrammet innebär skillnader i skolvardagen som eleverna måste vänja sig vid. 

För att få veta varför tid i grundskolan för många tycks vara förlorad tid, menar jag ändå att 

det är elevernas tillvaro där som behöver granskas. Om deras möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen har varit begränsad, har de inte kunnat få bekräftelse som låter dem se sig 

själva som kompetenta på det sätt som exempelvis Cummins talar om: Personer som vet vad 

de behöver lära sig och att de kan lära sig det. (2006, s. 246-247) 
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Bakom framgång 

Elever som kommer till grundskolan i år 7 har alltså relativt goda möjligheter att gå ut år 9 

med godkända betyg i de flesta, kanske alla, ämnen samtidigt som jämnåriga födda i Sverige. 

Den kritiska period som Pauline Gibbons bestämmer till år sju (2010, s.27) får de i så fall 

genomleva tillsammans med elever som visserligen är hemma i svenska språket men som 

också är tämligen ovana vid det ämnesspecifika språk som hör de senare årskurserna till.  

En del hinner nå målen efter bara något år i grundskolan. Ofta har de gått i skolan i hemlandet 

fram till flytten och sedan så att säga återupptagit studierna i Sverige i stort sett omgående. 

Erfarenhet av studier på åldersadekvat nivå kan ge dem det Cummins talar om som inre 

kontextuellt stöd i mötet med ämnesinnehållet i skolan.  Jag tänker mig att även den yttre 

kontexten, skolmiljön och det material som hör olika kunskapsområden till kan vara stödjande 

för den elevgruppen. (Cummins 2006, s.72) 

Några elever med liten eller obefintlig skolbakgrund har dock på lika kort tid lyckats få 

behörighet att söka in på gymnasiet. Det gäller oavsett om de gick ut grundskolan vt 2011 eller 

tidigare. Cederbergs studie visar på motivation tillsammans med positiv respons från lärare 

som betydelsefullt för skolframgång. Lärarnas bemötande förklaras med att eleverna anpassade 

sig till skolnormen. Eleverna i sin tur grep sig an skolan med gott självförtroende eftersom de 

var vana vid att studera och lyckas med det. (Cederberg 2010, s.205) Här handlar det om 

ungdomar som inte gått särskilt mycket i skolan innan de kom till Sverige. Ändå går det bra för 

dem. Till det ser jag några tänkbara anledningar. En är stark motivation, uttryckt i enkätsvar 

som en upplevelse av att ha fått möjligheter de annars inte skulle ha haft. Det vill säga, 

motivationen hade de kanske när de kom, men den stimulerades i skolan. För att kunna 

utnyttja möjligheterna måste de tillgodogöra sig undervisningen och det har de gjort. Vad har 

gynnat just dem i det avseendet? Naturligtvis kan deras livserfarenheter ha gett dem ett inre 

sammanhang som för mig inte är lika uppenbart som sju års skolgång, men orsaker kan även 

sökas i deras skolsituation. Det är möjligt att de i särskilt hög grad har förväntats klara 

uppgifterna i skolan och fått stöd i sitt arbete med just det, inte i första hand ett generellt stöd 

för att de inte behärskar svenska. Schleppegrell & Colombi menar att utgångspunkten för 

stöttning av andraspråksinlärare ska vara skolarbetet, med fokus på att utveckla ett 



Komma sent och hinna med  
 

27 

skolrelaterat språk. (2002, s.11-12). Att klara uppgifter har fått dem att betrakta sig själva som 

kompetenta studerande, vilket i sin tur har gjort det lättare att anta utmaningar och att lära sig 

mer, i enlighet med Cummins tankar om identitetsförhandling och lärande. (2006, s. 254) 

I den kommun där studien genomförts är alltså förberedelseverksamheten samlad till en enhet. 

Efter den följer antingen gymnasieskolans språkintroduktion, som också är samlad under en 

rektor med ett ansvarigt arbetslag, eller någon av kommunens grundskolor, i de allra flesta fall 

en skola i det område där eleven bor. Den här undersökningen gör ingen jämförelse mellan 

sent anlända elevers resultat på olika grundskolor eller analys av orsakerna till eventuella 

skillnader, men den kraftiga variation som beskrivits ser jag som en signal om att 

verksamheten för den elevgruppen på de olika skolorna behöver studeras och utvärderas. 

Kön 

Fördelningen mellan könen är ojämn i hela urvalet: Mindre än en tredjedel är flickor. Det kan 

till stor del förklaras med att de ensamkommande barn som kommunen tar emot är pojkar. De 

är i regel i gymnasieåldern eller något yngre, och utgör en fjärdedel av eleverna i studien. Vad 

gäller såväl den nuvarande skolsituationen som bakgrundsfaktorer, exempelvis skolbakgrund 

och språkkunskaper, är de individuella skillnaderna mindre mellan flickorna än mellan 

pojkarna. Det kan givetvis förklaras med att de är betydligt färre.  

Av de sent anlända andraspråkselever födda 1992 eller senare som nu går på nationella 

program i kommunens gymnasieskola är tre fjärdedelar killar. Ett par tjejer går på 

Vuxenutbildningen och läser grund- och gymnasiekurser, men även med dem inräknade är 

mansdominansen kraftig. Bland de elever som under innevarande läsår har nått behörighet till 

ett nationellt program via studier på introduktionsprogrammet är i gengäld flickorna dubbelt så 

många som pojkarna.  

Bakgrund 

Liksom huvuddelen av eleverna i studien har de som nu går på nationella program gått i 

skolan innan de kom till Sverige, några mer än nio år och andra bara ett par år. Enkätsvaren 

visar att flera av dem också har arbetat. Ett gemensamt drag för samtliga i den här gruppen är 
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att de kan ett eller flera språk förutom modersmålet och svenskan. Jag tänker mig, med stöd av 

det bland andra Cummins (2000, s.37) säger om flerspråkighet som gynnsamt för lärande, att 

de tidigare språkkunskaperna har hjälpt dessa elever att lära sig använda svenska. 

Modersmålen är olika; sex av de språk som är vanligast bland kommunens flerspråkiga elever 

finns representerade, samt några i sammanhanget mindre vanliga språk. Bara två av 

gymnasieeleverna har haft möjlighet att studera sitt modersmål i skolan i Sverige, en av dem 

endast något år. Handledning på modersmål har de inte alls fått.  

Eftersom andelen flickor som svarat på enkäten är betydligt större än andelen pojkar blir som 

sagt jämförelser utifrån den osäkra. Det finns dock ett par bakgrundsfaktorer som verkar ha 

gynnat pojkarna: Bland dem som gått i skolan innan de kom till Sverige är det vanligare att 

pojkar hunnit med mer än sex år, och fler pojkar hade grundläggande kunskaper i engelska då 

de kom. Därmed hade de redan från början dels kännedom om del av skolans 

kunskapsområden, och dessutom möjlighet att åtminstone i viss utsträckning tala om studier 

och annat med sina lärare. 

Fritid 

Alla elever på nationella program som svarat på enkäten anger någon form av 

fritidssysselsättning, de flesta nämner organiserade aktiviteter. Ett par skriver att de arbetar 

ibland. Liknande svar kommer från övriga respondenter, men de är något vanligare bland just 

dessa. Som jag ser det kan det hänga ihop med att de i skolan möter och lever upp till 

förväntningar på engagemang, och att detta inverkar på hela livssituationen – i enlighet med 

Cummins tankar om det ömsesidiga sambandet mellan lärande och identitetsutveckling. (2006, 

s.254) Det kan omvänt vara så att självvalda fritidssysselsättningar ger en bekräftelse som 

stärker självbilden och därmed skolframgången. Bland dem som deltar i organiserade 

aktiviteter på sin fritid finns både pojkar och flickor. Många av dem har gjort det även innan de 

kom till Sverige. 
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Mål med studierna 

Av enkätsvaren att döma har gymnasieeleverna planerat för universitetsstudier. De som 

uppger konkreta yrkesmål vill bli läkare eller ha andra vårdyrken. Om vi även ser till de elever 

som via ett introduktionsprogram nu sökt in på ett nationellt är variationen större; några siktar 

på en gymnasial yrkesutbildning och hoppas kunna börja arbeta efter det. Av eleverna som 

fortfarande är väg mot gymnasiebehörighet, i grundskolan eller på introduktionsprogram, har 

hälften skrivit vilket yrke eller vilket gymnasieprogram de tänkt sig. Vård, framför allt läkare, 

dominerar men det finns också ungdomar som vill bli exempelvis lärare, poliser eller elektriker. 

På väg mot ett nationellt program 

Studien avslutas under den sista tiden av läsåret 2011-2012. Elevsvaren tillsammans med 

offentliga uppgifter om resultat visar att nästan en fjärdedel av eleverna i urvalet antingen går 

på ett nationellt program eller är behöriga att söka i på ett.  En fjärdedel kommer att påbörja 

kommande läsår på språkintroduktionen, och en sjättedel, som nått grundskolans mål för 

svenska som andraspråk, fortsätter på introduktionsprogrammet för att läsa in fler ämnen. 

Övriga går antingen sista året i grundskolan eller läser olika kurser inom vuxenutbildningen, 

med sikte på att klara SFI, grundvux eller behörighet för universitetsstudier. 

Introduktionsprogrammen 

Som tidigare nämnts kommer andraspråkseleverna till introduktionsprogrammen från två olika 

håll: Direkt från förberedelseklassen eller från en avgångsklass i grundskolan. Det beror på att 

elever i gymnasieåldern efter förberedelseklassen går vidare till språkintroduktionsprogrammet 

medan yngre elever går in i en ordinarie klass på en grundskola. De som under tiden i 

grundskolan inte hinner få behörighet till ett nationellt program kommer till ett 

introduktionsprogram efter år 9. I de allra flesta fall blir det till en början språkintroduktionen, 

eftersom svenska som andraspråk är ett av de ämnen där många av dessa elever saknar betyg.  

Eleverna som kommer från grundskolan har gått där i genomsnitt knappt två år. Det gäller 

både de elever som studerat på introduktionsprogram under innevarande läsår och de som 
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troligen kommer att göra det under nästkommande. De som inte har gått i grundskolan har 

hittills i medeltal ett och ett halvt år på introduktionsprogram bakom sig, mot ett år för f.d. 

grundskoleelever. Den relationen verkar som sagt förändras över tid, så att de som gått i 

grundskolan blir kvar längre. 

Den största andelen elever går alltså på språkintroduktionsprogrammet. Det betyder inte att de 

studerar endast svenska som andraspråk. Individuella studieplaner utformas för var och en, 

utifrån tidigare kunskaper och tankar om framtida studier. Därför kan en elev som ännu inte är 

klar med svenska som andraspråk ha hunnit få betyg i andra ämnen och kommit en bit på väg 

mot att kunna söka in på ett nationellt program. Så är det naturligtvis även för elever som 

kommit via grundskolan. Det är också möjligt att under tiden på introduktionsprogram läsa 

gymnasiekurser, och det gör några elever.  

Skolgången på introduktionsprogrammen utformas olika beroende på förkunskaper och 

intressen, något som bland andra Gruber (2008, s.164-165) och Gibbons (2010, s. 34) påpekar 

är viktiga förutsättningar för jämlika möjligheter. Planeringen av studierna är individuell och 

hur lång tid det tar att bli klar varierar. Men betyder det att undervisningen anpassas till 

elevernas olikheter? Av enkätsvaren framgår att det inte är självklart. När eleverna skriver om 

något som de upplevt som negativt under utbildningen, så handlar det om att de inte riktigt 

tyckt sig få den hjälp de som de behövt. Då syftar de främst på tiden efter språkintroduktionen. 

En förklaring jag ser till det är att undervisningen på språkintroduktionen, och innan dess i 

förberedelseklassen, är organiserad speciellt för andraspråkselever. Alla lärare som arbetar där 

har utbildning i svenska som andraspråk, många dessutom i ett eller flera andra ämnen. 

Elevgrupperna är små, vilket ger goda förutsättningar för samtal och individualisering. Värdet 

av att lärare har kunskap om andraspråksinlärning lyfts fram av exempelvis Cummins (2006, 

s.251) och Meltzer & Haman (2005, s.60-61)  

Behöriga inför läsåret 2012-2013 

Ungefär lika många pojkar som flickor ingår i hela denna grupp. De som har gått via 

introduktionsprogrammet var i genomsnitt 15 år då de kom till Sverige och de flesta är flickor. 

De som först har gått i grundskolan var i genomsnitt drygt 12 år, flest pojkar. I dag är de 
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mellan 15 och 18 år gamla och har bott olika lång tid i landet. Bland eleverna som är behöriga 

att söka in på ett nationellt program när de lämnar år 9 vid vårterminens slut har de allra flesta 

gått hela högstadiet i svensk grundskola. I något fall rör det sig dock om bara drygt ett år. Det 

verkar alltså vara av betydelse att hinna komma in i skolan senast i år 7, men liksom bland 

eleverna som redan går på nationella program kan vi här se att det inte tycks vara helt 

avgörande. 

Kön 

Efter i genomsnitt knappt två år på gymnasieskolans introduktionsprogram har eleverna nått 

grundskolans mål för de 8 eller 12 nödvändiga ämnena. Det gäller oavsett om de först gått i 

grundskolan eller inte. Eleverna från grundskolan har börjat där i år 8 eller 9, och har alltså 

tagit längre tid på sig totalt. Den här undersökningen avser varken meritpoäng eller typ av 

behörighet, så den säger inget om vilka program eleverna är behöriga att söka eller kan tänkas 

komma in på. Enkätsvaren berättar dock om såväl studie- som yrkesförberedande program. 

Det verkar som att flickorna generellt har tagit något längre tid på sig, om vi enbart ser till dem 

som faktiskt kunnat börja eller under året söka in på ett nationellt program. De har stannat lite 

längre i förberedelseklassen och även på introduktionsprogrammet. Intressant är att andelen 

flickor som nått behörighet inför gymnasieantagningen 2012 är så stor; det är andra året med 

krav på betyg i 8 – 12 ämnen. Betyder det att flickorna under introduktionstiden, inklusive 

förberedelseklassen, fått ett mer effektivt stöd i att utveckla kunskaper inom flera 

kunskapsområden? Hur kommer det sig i så fall? Är det så att de har lärt sig koderna och 

förstått hur de ska leva upp till skolans och lärarnas förväntningar? Både Gruber och Cederberg 

berör att flickor i högre grad än pojkar möts av förväntningar på att de ska följa normen för hur 

en elev ska vara och gör det som förväntas av dem.(Gruber 2008, s. 158 – 161, Cederberg 

2010, s.205) Samtidigt lyckas både pojkar och flickor som redan går på nationella program; de 

klarar sina kurser, ofta med höga betyg. Dessutom antogs hälften av killarna höstterminen 

2011, alltså enligt de nya reglerna. Kanske är det vanligare att pojkar så att säga gör på sitt eget 

sätt; väljer vad de ska prioritera för att nå sina mål. På grund av det kan variationen inom 

gruppen bli större, men inget talar för att det skulle vara ett hinder.  
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Studiebakgrund 

Svaren på enkäten ger besked om att många av eleverna har gått i skolan innan de kom till 

Sverige, flera lika länge som jämnåriga svenska barn och ungdomar. Andra har inte alls lika 

omfattande skolbakgrund. Någon har aldrig gått i skolan i hemlandet, och lärt sig läsa och 

skriva på svenska, i förberedelseklassen. Variationen finns både bland grundskoleelever och 

bland elever från introduktionsprogram. 

Några av eleverna med kortare skolgång i hemlandet skriver att de har arbetat. Ett par av dessa 

uppger också att de talar mer än ett språk utöver modersmålet och svenska. I gruppen som 

helhet behärskar nästan alla tre språk. En av eleverna har studerat sitt modersmål i skolan i 

Sverige under några år. De övriga har inte haft möjlighet att göra det, och heller inte fått någon 

studiehandledning på modersmålet.  

Liksom för eleverna som redan går på nationella program är flerspråkighet alltså ett 

gemensamt drag. Som Hajer & Mestringa påpekar har individen nytta av att kunna flera språk. 

Samhället gagnas också av att människor är språkkunniga, menar de, och betonar vikten av att 

andraspråksinlärare får utveckla avancerade kunskaper i sitt modersmål. (2009, s.14) Flertalet 

elever i den kommun där studien genomförts har alltså hittills inte undervisats i modersmål, i 

huvudsak beroende på att ingen undervisning erbjudits. Detta har i viss mån förändrats genom 

att lärare i fler språk har anställts, vilket tydligt avspeglas i enkätsvaren där elever anger att de 

just börjat eller ska börja läsa modersmål. Fortfarande motsvarar dock utbudet av undervisning 

långt ifrån alla språk som är aktuella.  

Ännu en tid kvar 

En del av de elever i urvalet som under kommande läsår troligen kommer att gå på 

introduktionsprogram har varit ganska länge i Sverige, andra inte - en fjärdedel har bott här i 

fem år, en fjärdedel mindre än två. De yngsta var 13 år när de kom, och de äldsta 17. Till dem 

som ännu inte hunnit nå gymnasiebehörighet hör även några äldre ungdomar som läser SFI på 

vuxenutbildningen, antingen sedan de lämnat förberedelseklassen eller efter en tid på 

språkintroduktionen. Pojkarna är fyra gånger så många som flickorna, ungefär samma 
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förhållande som bland de sent anlända eleverna på de nationella programmen. Bland dessa 

elever, som ännu har en bit kvar på vägen till en gymnasieutbildning blir det särskilt tydligt att 

den är olika lång och utformad på olika sätt för olika individer.  

Bortsett från dem som kommit till Sverige för rätt kort tid sedan, har dessa elever, med enstaka 

undantag, gått i förberedelseklass relativt länge – upp till fyra terminer. Flera har gått ett år 

eller mer i grundskolan. Bara en tredjedel av alla i den här gruppen har svarat på enkäten, men 

enligt de svaren varierar skolbakgrunden från hemlandet. Så gott som alla har gått i skolan, 

vanligen 4 – 6 år. Några skriver att de har arbetat, åtminstone en tid.  

Hittills har ett par elever fått modersmålsundervisning, och även studiehandledning, i skolan 

här. De som gått i grundskolan har givetvis läst många andra ämnen och fått godkända betyg i 

flera. Även eleverna som gått på introduktionsprogrammet sedan de lämnade 

förberedelseklassen har hunnit läsa in en del ämnen, utifrån en individuell planering. Under 

kommande termin läggs ytterligare kurser till och fler elever kommer att bli redo att gå vidare.  

Språk och studier 

Flera språk 

Nära hälften av eleverna som svarat på enkäten, och samtliga respondenter som i dag går på 

ett nationellt gymnasieprogram, talar minst två språk förutom modersmålet och svenska. Ett 

av språken är i de flesta fall engelska, som majoriteten har lärt sig huvudsakligen i skolan. Alla 

tycker att de kan läsa och skriva svenska, och de flesta läser och skriver också sitt modersmål. 

Nästan en tredjedel anger att de dessutom kan läsa och skriva engelska och ytterligare ett 

språk. Sammantaget ser jag det som tecken på att flerspråkighet – oavsett språk – kan kopplas 

till skolframgång för andraspråksinlärare, åtminstone initialt. Det visar också att många av 

dessa ungdomar redan kan minst tre språk. Mot bakgrund av skolans betydelse för att bevara 

eller utmana maktförhållanden i samhället, menar jag att en del i att låta eleverna använda de 

kunskaper de har med sig är att stimulera dem att fortsätta använda och utveckla sin 

flerspråkighet. Det är ett sätt att utgå från att förutsättningarna är olika. (Gruber 2008, s.164-

165) Modersmålsundervisning är centralt, men jag tror att en satsning på alternativa språkval 
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som exempelvis arabiska, swahili och persiska vid sidan av de etablerade franska, spanska och 

tyska kan bidra till att lyfta fram elevernas egna erfarenheter som tillgångar värda att bygga på. 

(Cummins 2006, s.246-247)  

Modersmål 

Bara ett fåtal elever har studerat sitt modersmål i svensk skola. De allra flesta förklarar det med 

att möjligheten inte har funnits – kommunen har inte kunnat erbjuda undervisning i deras 

språk. Några av dem som skriver att de studerar sitt modersmål har börjat för bara något år 

sedan, eftersom det tidigare inte var möjligt. När fler elever har fått tillgång till 

modersmålsundervisning, har intresset för det uppenbarligen ökat. På grund av att så få läser 

modersmål, och mestadels har gjort det under kort tid, går det ännu inte att bedöma vilken 

betydelse det faktiskt har haft för elevernas språkutveckling och lärande som helhet.  

De som läser modersmål har i regel hunnit få minst godkända betyg i ämnet. I synnerhet med 

tanke på elever som inte gått mycket i skolan i sitt hemland, ger det anledning att fundera över 

vad som stärkt deras språkliga medvetenhet. På vilket sätt har de visat och utvecklat sina 

kunskaper? Här skulle det samarbete mellan modersmåls-, andraspråks- och övriga 

ämneslärare som Meltzer & Haman understryker vikten av (2005, s.60-61) vara betydelsefullt. 

Det handlar både om att identifiera kunskaper och att göra det möjligt för eleverna att bygga 

vidare på det de kan så att undervisningen blir meningsfull för dem (Cummins 2996, s.251) 

Svenska som andraspråk 

Såväl eleverna i grundskolan som de på gymnasieskolan läser i allmänhet svenska som 

andraspråk. Ett litet antal uppger att de läser både svenska och svenska som andraspråk. Några 

av gymnasieeleverna på de nationella programmen skriver att de läser endast svenska. 

Majoriteten av eleverna tycker att lektionerna i svenska som andraspråk är de tillfällen då de 

lär sig mest svenska i skolan. Ett par lägger till ”på rasterna”, och de som hunnit längst i sin 

utbildning menar att de lär sig mest svenska på lektionerna i vissa andra ämnen eller när de gör 

praktik. På fritiden är det framför allt umgänge med vänner som upplevs som gynnsamt för 

språkutvecklingen, men några framhåller eget läsande och andra arbete. 



Komma sent och hinna med  
 

35 

Studiehandledning och läxor 

Ytterst få elever har över huvud taget fått studiehandledning på modersmålet, men några 

enkätsvar antyder att det, liksom modersmålsundervisningen, är på väg att bli vanligare. Så 

gott som alla elever i ungdomsskolan har av enkätsvaren att döma möjlighet att få läxhjälp på 

svenska i skolan. De som går på vuxenutbildningen verkar däremot inte få det. Hemma har 

mer än hälften av respondenterna tillgång till hjälp med läxorna av någon som kan svenska, 

och drygt en tredjedel kan få hjälp på sitt modersmål – flera av dem på båda språken. En 

tredjedel, främst ungdomar födda 1992 och 1993, skriver att de inte får någon hjälp alls med 

läxorna hemma. Kanske hänger det ihop med deras ålder. Ganska många använder alltså sitt 

modersmål för att inte bara tänka utan också kommunicera med andra om skolarbetet. Det är 

möjligt att det i viss mån bidrar till att utveckla modersmålet och stödjer tillägnandet av en 

skolrelaterad svenska. I varje fall stämmer det överens med det många av respondenterna 

uttrycker om studietiden så här långt: De kämpar, och måste kämpa för att lyckas. Det hänger 

på dem själva eftersom det är den egna insatsen de anser sig kunna påverka. 

Allmänna reflektioner 

Flera ungdomar skriver om möjligheter som inte fanns i hemlandet – möjlighet att studera, att 

välja studieväg, att få lära sig läsa och skriva, att möta olika människor. Flera skriver också att 

de själva har utvecklats, både vad gäller kunskaper och som personer. I stort sett alla säger sig 

ha positiva erfarenheter av skolgången i Sverige. Några framhåller särskilt förberedelseklassen 

och språkintroduktionen; där tycker de att de lärde sig mycket svenska och fick den hjälp som 

de behövde. En del påpekar att det tar tid att lära sig svenska och antyder att ämnet svenska 

som andraspråk är krävande och svårare än de trodde. De som tar upp något negativt om 

undervisning eller bemötande berättar antingen om bristande stöd och/eller låga förväntningar 

i vissa skeden av skolgången. Ett fåtal specificerar; de syftar på övergången från 

språkintroduktion till ”vanligt” introduktionsprogram eller från grundskola till nationellt 

gymnasieprogram. Även om få elever tar upp detta, tänker jag mig att det beror på att de 

kunskaper om andraspråksinlärning som exempelvis Meltzer & Haman (2005, s.60-61) ser som 

nödvändiga inte självklart finns i ordinarie skolverksamhet. 
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Avslutande diskussion 

Frågan om vilka möjligheter de sent anlända eleverna har i förhållande till andra elever är 

komplex och ses i min studie ur ett ganska snävt perspektiv. Graden av delaktighet, eller känsla 

av delaktighet, går inte att mäta med den metod jag använt. Resultatet handlar om formellt 

tillträde till gymnasiestudier. Eleverna i urvalet har hunnit olika långt på sin väg mot en 

gymnasieutbildning i Sverige. Det är självklart eftersom de börjat skolan här vid olika 

tidpunkter inom loppet av fyra och ett halvt år. En del av dem går på ett nationellt 

gymnasieprogram, eller läser gymnasiekurser på Komvux. Faktorer som ankomstålder och 

tidigare studiebakgrund har betydelse för hur lång tid det har tagit för dem att nå dithän. 

Däremot verkar sådana faktorer inte avgöra vilka elever som kommer in på ett 

gymnasieprogram och hur bra det går för dem där. Därför menar jag att den utbildning som 

dessa sent anlända elever fått i viss mån har jämnat ut skillnader i förutsättningar, dem emellan 

men även mellan dem och andra elever. På vilket sätt detta gått till ger min undersökning inte 

något fullständigt besked om, men flexibilitet vad gäller tid och innehåll i studieplaner verkar 

vara betydelsefullt. Inom de förberedande utbildningar som är särskilt anpassade för 

andraspråksinlärare; förberedelseklasserna och gymnasieskolans introduktionsprogram, får det 

tydligen utrymme. Troligen innebär det bland annat att man anknyter till den enskilda elevens 

tidigare erfarenheter, åtminstone såtillvida att ämnesundervisningen planeras med hänsyn till 

dem. Annars skulle studietakten antagligen vara jämnare eleverna emellan.  

Medan de sent anlända eleverna i gymnasieåldern från förberedelseklassen går vidare till 

språkintroduktionsprogrammet, flyttar grundskoleeleverna till ordinarie klasser. En del hinner 

bli behöriga att söka in på ett nationellt program efter bara ett eller ett par år, andra hinner inte 

det och behöver alltså en tid på ett introduktionsprogram efteråt. Ofta blir den tiden längre för 

dem än för elever som gått direkt från förberedelseklassen till språkintroduktionsprogrammet. 

Jag tolkar detta som att beredskapen att möte sent anlända elever skiftar inom grundskolan; 

flexibilitet och individualisering finns även där, men inte inbyggt i systemet. Grundskolans 

undervisning av flerspråkiga elever planeras inom den reguljära verksamheten på de enskilda 

skolorna och är därför beroende av lokala prioriteringar och enskilda personers kunnande. 
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Inför studien undrade jag om det fanns några gemensamma nämnare för de elever som på 

relativt kort tid nått målen för grundskolan. Det visade sig att många av de elever som har 

kommit det år de fyllt 12 och efter förberedelseklassen börjat i år 6 eller 7, kan komma in på ett 

nationellt program direkt efter år 9. Men inte bara ålder tycks ha betydelse. De flesta som på 

rätt kort tid nått gymnasiebehörighet har gått i skolan i hemlandet. De som inte har gjort det 

har arbetat. Att både ha arbetat och gått i skolan är vanligt. Flera enkätsvar berör motivation 

kopplat till en känsla av att ha möjligheter i den svenska skolan. Det kan tänkas att det står för 

en drivkraft som burit dessa ungdomar från början, men det kan också vara något som har 

uppstått i och med att de upplevt framgång. Alla elever i urvalet som svarat på enkäten och 

som nått behörighet till nationella program kan, förutom modersmålet och svenska, ytterligare 

minst ett språk.  

Flerspråkighet verkar alltså vara en fördel, men bara ett fåtal i hela urvalet har studerat sitt 

modersmål i svensk skola, och än färre har fått studiehandledning. Mot bakgrund av att ett 

utvecklat modersmål enligt forskningen underlättar andraspråksinlärning, intresserade jag mig 

för vilken roll modersmål och modersmålsämnet spelat i elevernas utbildning. Åtminstone det 

senare har alltså få elever erfarenhet av – något som dock ser ut att förändras. Eftersom 

flerspråkighet i sig tycks gynna lärandet är det angeläget att andraspråkselever får möjlighet att 

nå en avancerad språkbehärskning på såväl modersmålet som svenskan. Studiehandledning på 

modersmål skulle öka elevernas möjligheter att på kort tid utveckla kunskaper i alla ämnen, 

inte minst genom att underlätta kartläggningen av det de redan kan och planeringen av deras 

fortsatta utbildning. Att använda elevernas modersmål i skolarbetet är ett sätt att bekräfta dem 

och stärka deras lärande. Vad gäller språkanvändningen utanför skolan är modersmålet vanligt 

i vardagliga kontakter, men flera använder det också när de studerar på fritiden. Det är möjligt 

att det senare bidrar till att i viss mån utveckla ett ämnesinriktat språk trots att undervisning 

saknas, och att det i sin tur stödjer utvecklingen av ”skolsvenska”. 

Vilken roll spelar då ämnet svenska som andraspråk, och den vardagliga svenskan? De allra 

flesta som svarat på enkäten anser att de på fritiden lär sig mer svenska när de pratar med 

vänner än när de till exempel läser eller deltar i organiserade aktiviteter. Jag tänker mig att det 

handlar om att behovet av en förtroendefull relation och om en ömsesidig vilja att 
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kommunicera. I skolan uppfattas lektionerna i svenska som andraspråk som mycket viktiga för 

att lära sig språket, åtminstone under de första åren. Så småningom tycks det förändras så att 

lektionerna i andra ämnen upplevs som mer språkutvecklande. Det kan bero på att 

undervisningen i svenska som andraspråk i högre grad än den i andra ämnen är anpassad till 

flerspråkiga elever, men orsaken kan också vara att tonvikten under den första tiden i svensk 

skola ligger på just språket – kanske på bekostnad av ämnesundervisning. Att arbeta 

språkutvecklande i alla ämnen är knappast självklart i ”ordinarie klasser”, men det är inte 

heller givet att man i exempelvis förberedelseklasser låter det språkutvecklande arbete som 

präglar verksamheten omfatta särskilt många ämnen. Därför tänker jag mig att en utveckling 

på båda håll borde ske parallellt: Lärare med ansvar för introduktion till svensk skola behöver 

finna sätt att använda sina kunskaper om nyanlända och andraspråksinlärning för att 

introducera olika kunskapsområden så att eleverna tidigt blir bekanta med ämnesspecifikt 

språk. Alla lärare, oavsett uppgift, behöver bli medvetna om de olika ämnesspråken och om 

hur ett tydligt sammanhang gör det möjligt att ge andraspråksinlärare kognitiva utmaningar. 

Frågor att gå vidare med 

För att fördjupa kunskapen om sent anlända ungdomars utbildning i Sverige skulle 

undersökningar över tid behövas. Vi kan till exempel konstatera att alla sent anlända elever i 

gymnasieåldern inte går i skolan. Varför gör de inte det? Vad gör de i stället? Vilka möjligheter 

och hinder ser de ungdomar som redan går eller har gått en gymnasieutbildning? Frågor om 

vad som gör att elever känner sig delaktiga eller inte, och vad känslan av delaktighet betyder 

för upplevelse av framgång, har nära samband med allt detta. 

Slutligen: På vilket sätt kan kunskaper och erfarenheter som visar sig vara till nytta i mötet och 

arbetet med nyanlända elever identifieras och spridas i praktiken? För flerspråkiga elever är 

språket bara en av ”olikheterna”, men att följa utvecklingen av arbetssätt och studieresultat 

kopplat till en utbyggd modersmålsundervisning är intressant. Där finns en möjlighet till 

kunskapsöverföring under förutsättning att resurserna är tillräckliga och organisationen av 

arbetet medger det. 

 



Komma sent och hinna med  
 

39 

Litteraturförteckning 

Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik Studentlitteratur ISBN 91-44-04645-6 

Cederberg, Meta (2006) Utifrån sett- inifrån upplevt. Några unga kvinnor som kom till Sverige i 
tonåren och deras möte med den svenska skolan. Malmö Studies in Educational Sciences No. 22 
ISBN 91-85042-18-8 

Bunar, Nihad (2010) Nyanlända och lärande. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010 

Collier, Virginia P (1987) Age and Rate of Acquisition of Second Language for Academic 
Purposes. TESOL Quarterly 21, 617 – 64 

Cummins, Jim (2001) Andraspråksundervisnig för skolframgång – en modell för utveckling av 
skolans språkpolicy. I: Nauclér, Kerstin (red.) Symposium 2000. Ett andraspråksperspektiv på 
lärande. Stockholm: Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk & HLS förlag 
ISBN: 91-7656-471-1 

Cummins, Jim (2006) Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. 
Multilingual Matters ISBN 978-1-85359-473-1 

Gibbons, Pauline (2010) Lyft språket lyft tänkandet. Språk och lärande. Hallgren & Fallgren ISBN 
978-91-7382-848-2 

Gruber, Sabine (2008) När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik.  Liber ISBN 
978-91-47-08423-4 

Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010) Språkinriktad undervisning. En handbok. Hallgren & 
Fallgren ISBN 978-91-7382-838-3 

http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/53 
Meltzer, Julie and Hamann, Edmund T., "Meeting the Literacy Development Needs of Adolescent 
English Language Learners Through Content-Area Learning - PART TWO: Focus on Classroom 
Teaching and Learning Strategies" (2005). Faculty Publications:Department of Teaching, Learning 
and Teacher Education, University of Nebraska  
Schleppegrell, Mary & Colombi,Cecilia (2002) Developing Advanced Literacy in First and Second 
Languages: Meaning With Power Routledge ISBN 9780805839838 

Skolverket 120514 PDF Juridisk vägledning. Mer om introduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Skolverket 2012-03-28 SIRIS Kvalitet och resultat i skolan http://siris.skolverket.se 

Skolverket Rapport 2012:375 Internationella språkstudien 2011 

Trost, Jan (2007) Enkätboken Studentlitteratur ISBN 978-91- 44 - 04046-2 

  



Komma sent och hinna med  
 

40 

 

 

 

 

 

 

 



Komma sent och hinna med  
 

41 

 

 

 


