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1. Inledning 

 

Vi båda läste en kurs om etniskmångfald i skolan och blev intresserade av området och 

bestämde att vår C-uppsats skulle handla om situationer som kan uppstå i mångkulturella 

klassrum. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att det kan vara svårt för 

vissa elever med utländsk bakgrund att tillgodogöra sig utbildningen i skolan på samma sätt 

som infödda elever. Deras svårigheter kan bero på språkliga, kulturella och/eller andra 

svårigheter. Att ha ett annat modersmål än svenska ska inte vara en orsak till sämre resultat i 

skolan, men trots detta märkte vi på vår VFU att elever med utländsk bakgrund hade det 

svårare i skolan. 

 

För att få ytterligare kunskaper om detta område har vi valt att jämföra hur undervisning går 

till i ett annat land. Detta gör vi för att få andra perspektiv på hur undervisningen av elever 

med utländsk bakgrund kan gå till. Det land vi har valt för våra internationella observationer 

är England, detta val gjordes för att vi båda har goda kunskaper i engelska vilket är en 

förutsättning för att kunna genomföra klassrumsobservationer. Vi är medvetna om att 

engelska är ett världsspråk som många människor i olika delar av världen har kännedom om. 

Därför kan språkproblemen vara mindre i engelska skolor än vad de är i svenska med tanke på 

att svenska inte har samma spridning internationellt. Detta är något som vi kommer att vara 

medvetna om under våra observationer i England och ta hänsyn till under vår jämförelse 

länderna emellan.       

 

Vi anser att det är viktigt att fortsätta forska om den mångkulturella skolan eftersom Sverige 

fortsättningsvis kommer vara ett land med stor blandning av etniciteter. Det kommer att födas 

fler barn med utländsk bakgrund och som världen ser ut nu så kommer även invandringen 

fortsätta. Detta kommer leda till att andelen elever med utländsk bakgrund i Sverige blir större 

och att alla som jobbar inom skolan måste utveckla sin förståelse om hur arbetet med elever 

av olika bakgrund går till. 
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1.1 Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur elever med annan språklig bakgrund än svensk 

och engelsk klarar undervisningen i skolan. Vi ska även observera hur undervisningen 

genomförs för att dessa elever ska få en likvärdig utbildning. Tanken med vår resa till 

England är att vi vill undersöka om det finns andra sätt att undervisa i mångkulturella 

klassrum än på de sätt som används i Sverige. Genom att se hur undervisningen går till i ett 

annat land tror vi att det kan hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare. Eftersom en stor del av 

skolorna i Sverige idag är mångkulturella är det viktigt att som lärare ha olika perspektiv på 

lärande och hur man bäst når elever.  

 

1.2 Problemformulering 

 

• Vilka skillnader och likheter kan ses i jämförelsen mellan Sverige och England i fråga 

om undervisningen av elever med utländsk bakgrund? Leder de olika sätten att 

undervisa elever med utländsk bakgrund i de båda länderna till olika resultat?    

 

• I vilken utsträckning påverkar elevers språkkunskaper deras förutsättningar att lyckas i 

skolan? 
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1.3 Metod  

 

Uppsatsen består av en teoretisk bakgrund och en empirisk undersökning. Den empiriska 

undersökningen består av observationer i svenska och engelska klassrum. Vi har gjort våra 

observationer i två skolor i Sverige och två skolor i England. Urvalet av de skolor där våra 

observationer genomfördes gjordes utifrån mängden elever med utländsk bakgrund. De skolor 

som vi har tittat på ligger i områden med heterogent befolkningsunderlag.  

 

1.3.1 Jämförande studie 

 

En jämförande studie innebär att två eller fler undersökningsobjekt jämförs. I vårt fall är 

undersökningsobjekten undervisning elever med utländsk bakgrund i två olika länder. För att 

undersökningen ska kunna besvara vårt syfte är det nödvändigt att undersökningsobjekten är 

jämförbara, vilket vi anser att de svenska och de engelska skolorna som valts ut är. I sin 

artikel Comparative Classroom Ethnography skriver Joseph Tobin att en 

klassrumsundersökning från helt skilda system som inte har liknande bakgrund eller kultur 

ger en orättvis jämförelse. Sker jämförelsen mellan två helt olika skolsystem finns risken att 

det ena systemet ses som förebild och att fokus läggs på det andra systemets brister. Han 

skriver också att istället för att återanalysera andra forskares jämförelser är det bättre att göra 

egna. Det är inte säkert att andra forskare hade samma frågor och ingångar när de gjorde sina 

observationer därför blir analysen mer trovärdig om man gjort jämförelsen själv (Tobin 1999).     

 

1.3.2 Urval av metod 

 

Efter att ha läst litteratur om olika metoder att bedriva pedagogisk forskning kom vi fram till 

att observation är den metod som bäst passar vårt syfte. I vår uppsats har vi även använt oss 

litteraturstudie tillsammans med observationer. Det på grund av att litteraturstudien ger 

bakgrund och observationerna ger fördjupning av det området vi har valt att fokusera på. 

Anledningarna till att just observation passar vårt syfte bäst är att vi är intresserade av att se 

hur elever med utländsk bakgrund klarar sig i vardagliga skolsituationer.  

 



 5 

1.3.3 Validitet och Reliabilitet  

 

Det finns två nyckelord som varje uppsatsförfattare bör ta i beaktande, de är validitet och 

reliabilitet. När en uppsats har validitet räknas den som giltig i ett visst sammanhang. Det 

innebär i detta fall att observationerna leder fram till det vi avsett att undersöka. Reliabilitet 

innebär att de uppmätta resultaten är pålitliga. Det betyder att om andra forskare gör samma 

undersökning så blir resultatet det samma (Nordstedts Svenska Ordbok 1998).  

 

Det finns två olika sätt att observera, det direkta och indirekta observationssättet. Med direkt 

observation menas att de observerade vet vad syftet är. I den indirekta observationen hålls 

syftet dolt för dem som observeras (Andersen 1998). För att observationen ska få validitet 

valde vi att använda oss av den indirekta observationstekniken. Eftersom inga elever visste 

vad vår observation handlade om ökade våra förutsättningar att se hur det gick till i vardagliga 

situationer. Eleverna gavs ingen chans att vara några andra än sig själva. De flesta lärarna 

hölls också ovetande om syftet, men det fanns dock en del som kände sig obekväma med 

detta. Därför valde vi att berätta för dem vad uppsatsen handlar om. Det ideala hade varit om 

inga lärare hade känt till vad uppsatsens syfte är. 

 

För att en observation ska få validitet, det vill säga giltighet, måste de som observeras vara 

motiverade till att delta i undersökningen och samarbeta med forskaren. Forskaren får inte gå 

in i observationen med förutfattade meningar och leta de svar de vill ha (Rodriguez, Ryave 

2002). Ju längre tid en observation pågår desto mer naturliga blir de observerade i sitt 

beteende, under de första dagarna finns risk att de inte beter sig som de brukar i klassrummet 

(Cohen, Manion 1994). Trovärdigheten i observationen ökar om fler än en person observerar, 

genom att vara fler kan informationen som framkommer granskas på ett mer kritiskt sätt 

(Andersen 1998). Vi valde därför att vara på samma lektioner, risken att missa några viktiga 

händelser minskar om båda finns med i klassrummet samtidigt. Efter varje lektion jämförde vi 

våra anteckningar för att se om vi hade uppfattat situationerna likadant.  

 

De skolor som väljs ut för en observation måste vara jämförbara i sitt sammanhang. Skolorna 

måste vara representativa för det syfte undersökningen har, det vill säga att de är lika i sitt 

elevunderlag och vilken typ av område de ligger i (Pepin 2004). De skolor som vi valt i båda 



 6 

länder ligger i liknande områden, detta gör att vår undersökning uppfyller kravet på validitet. I 

och med detta ökar förutsättningarna för att vårt resultat ska uppnå reliabilitet.   

 

1.4 Begreppsdefinition 

 

I uppsatsen kommer vi att använda vissa begrepp som kan vara mångtydiga, vi kommer här 

att definiera hur dessa begrepp används i vår uppsats.  

 

Invandrare är en person som är född i ett annat land än det som han/hon lever i. 

 

Utländsk bakgrund betyder i vår uppsats personer som själva är födda utomlands eller har 

minst en förälder som är det. Det innebär alltså att en person med utländsk bakgrund kan vara 

född i Sverige.  

 

Modersmål eller förstaspråk är det språk som lärs in allra först, det är det språk som talas i 

hemmet och som barnet lärt sig innan det kommer till skolan. Det är möjligt att ha fler än ett 

modersmål om föräldrarna är flerspråkiga och om dessa språk används lika ofta hemma. I 

uppsatsen har vi valt att använda oss av endast ett av dessa begrepp för att göra det lättare för 

läsarna att förstå. Det begrepp vi valt är modersmål (Börestam, Huss 2001). 

 

Andraspråk är det språk som lärs in efter att modersmålet är etablerat. Andraspråket är det 

språk som är det dominerande i det samhälle som individen lever i (Börestam, Huss 2001).  

 

Främmande språk är språk som lärs in utan att individen finns i länder där språket talas. 

Främmande språk undervisning sker oftast på formell väg till exempel i skolan, där de 

vanligaste främmande språken är engelska, franska och spanska (Börestam, Huss 2001).    

 

Infödd är en person som själv är född i Sverige och vars föräldrar också är det.  

 

English as an additional language (EAL) är den specialresurs som elever med engelska som 

andra språk kan få vid behov av stöd, till exempel hjälplärare och lättförståligt material.    

 



 7 

Assimilering är när det finns krav på att personer med annan bakgrund än majoriteten ska 

anpassa sig och bli som dem.        

 

1.5 Avgränsning 

 

När vi började läsa litteratur om det ämnet vi valt insåg vi att vi var tvungna att göra vissa 

avgränsningar. Det allra första var att bestämma åldersgrupperna för undersökningen. Vi 

valde att fokusera på obligatoriska skolans senare år i Sverige och motsvarande åldersgrupp i 

England, den avgränsningen gjorde vi på grund av att det är i högre ålder de språkliga 

problemen blir mest tydliga. Vi utbildar oss till lärare mot de senare åren därför känns det mer 

givande för vår framtida yrkesroll att studera något äldre elever. 

 

Ytterligare en avgränsning vi har gjort är vilka och hur många länder vi valt att jämföra med. 

Anledningen till att valet föll på England var att vi båda talar engelska, vilket är en 

förutsättning för att kunna göra klassrumsobservationer. England har också varit ett 

mångkulturellt land under en längre tid än Sverige och kan därför ge oss en annan syn på hur 

undervisning i mångkulturella skolor kan gå till. Anledningen till att vi valt att göra en 

jämförelse endast mellan två länder är att under den tid vi har till förfogande är det både 

tidsmässigt och ekonomiskt omöjligt att resa till fler länder. 

 

Den tredje avgränsningen vi gjort är antalet skolor vi valt att observera på. Vi nöjde oss med 

att observera på två skolor i varje land, detta för att kunna göra en längre observation på 

skolorna. Ju längre en observation pågår desto större är chansen att observationen får validitet. 
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1.6 Disposition  

 

Vi har lagt upp uppsatsen på följande sätt. Den börjar i kapitel 2 med en bakgrund om hur 

skolan i Sverige ser på elever med utländsk bakgrund. I detta kapitel tar vi upp en kort 

historik om den svenska skolans utveckling mot mångkulturalism. Sedan tar vi upp vad 

förberedelseklass och svenska som andraspråk innebär, därefter avslutas den svenska 

bakgrunden med en genomgång av språkets betydelse i skolan.  

 

I kapitel 3 görs en liknande bakgrund av den engelska skolan och dess arbete med elever med 

utländsk bakgrund. 

 

I kapitel 4 redovisas de observationer som gjorts i skolor i Sverige och England. 

Observationerna är indelade i tre olika kategorier; Ordets betydelse för förståelse, språkliga 

missförstånd och lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund.  

 

Kapitel 5 består av analys av de observationer som tagits upp i kapitel 4. Vi har även här 

samma kategoriindelning som i föregående kapitel.  

 

I kapitel 6 görs en jämförelse mellan den svenska och engelska analysen.  

 

I det sjunde och avslutande kapitlet kommer en avslutade diskussion där centrala delar av 

uppsatsen diskuteras.   
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2. Bakgrund Sverige 

 

Det vi kommer att skriva om i bakgrunden för Sverige är en kort historisk genomgång av hur 

den mångkulturella skolan har vuxit fram. Sedan kommer vi att skriva om svenska som andra 

språk och hur undervisningen organiseras för nyanlända elever. Därefter avslutar vi 

bakgrunden om skolan i Sverige med en genomgång av språkets betydelse i skolan.   

 

2.1 Historik 

 

Under de senaste årtiondena har Sverige utvecklats till ett land med en etnisk heterogen 

befolkning. Sverige har ända sedan andra världskriget haft invandring, men det var först under 

90-talet som en markant ökning skedde. År 2000 fanns det 1,8 miljoner invånare i Sverige 

med utländsk bakgrund det vill säga 20 % av befolkningen. Med utländsk bakgrund menas i 

det här fallet människor som är födda utanför Sverige eller har minst en förälder som är 

utlandsfödd (migration 2002). Skiftande språklig och kulturell bakgrund hos elever är något 

som blivit mycket vanligt i västeuropeiska skolor sedan 1960-talet (Viberg 2000). Det var på 

60-talet och 70-talet en diskussion började föras om invandrarbarns skolsituation, 

diskussionen ledde till att modersmålsundervisning infördes (Börestam, Huss 2001).   

 

Ett stort hinder för integrationen i Sverige är att det i många städer finns en utbredd 

boendesegregation vilket leder till att det finns områden där det nästan enbart bor människor 

med utländsk bakgrund. Risken med boendesegregationen är att det enbart är modersmålet 

som talas i barnens närhet och därför kan det bli svårt att utveckla det svenska språket. På 

grund av detta blir skolan en av de viktigaste arenorna för människor med annat modersmål 

än svenska att integreras i samhället och lära sig svenska (Rubenstein Reich, Tallberg Broman 

2000).  

 

När invandringen började märkas i större utsträckning var skolans målsättning att få de nya 

eleverna att byta språk från sina modersmål till svenska (Fredriksson 1998). Det ansågs också 

att det inte krävdes några speciella insatser för att lära elever svenska eftersom barn ansågs 

kunna tillägna sig det nya språket på egen hand (Viberg 1996). Efterhand har denna 

inställning förändrats till att bli mer känslig mot elevers språkliga bakgrund och kultur 
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(Fredriksson 1998). Uppfattningen att elever kan lära sig språk på egen hand är fortfarande 

vanlig bland lärare och detta gör att elever i den här situationen inte får sina behov 

tillgodosedda i de andra ämnena som utgör den största delen av skoldagen. För att eleverna 

ska kunna få en rättvis utbildning krävs det att lärarna i alla ämnen är medvetna om att deras 

undervisning inte enbart riktas till elever med samma kulturella bakgrund (Cummins 2000). 

Även Börestam och Huss tar upp detta i sin bok Språkliga möten – tvåspråkighet och 

kontaktlingvistik, de menar att lärarna måste bejaka elevers språkliga och kulturella bakgrund 

för att undervisningen ska bli framgångsrik (Börestam, Huss 2001). Vi har i Sverige en 

mycket framstående forskning inom områdena med mångkulturalism i skolan, men denna 

forskning har svårt att nå ut till verksamma lärare (Nauclér 2000).  

 

2.2 Förberedelseklass och svenska som andraspråk 

 

I Sverige finns det något som heter förberedelseklass, det är något som de flesta kommuner 

anordnar för elever i grundskolan som är nyanlända i landet. Alla kommuner har inte resurser 

och elevunderlag för att starta förberedelseklasser. Förberedelseklass innebär att dessa elever 

under en begränsad tid går i särskilda grupper, detta är en förberedelse innan de introduceras i 

de vanliga klasserna (Skolutveckling 2005). Även när elever börjar i vanliga klasser hjälps de 

med svenska språket genom det som kallas svenska som andraspråk. 

 

Sedan 1995 är svenska som andraspråk ett eget ämne med egna kursplaner och ämnet 

värderas lika högt som den vanliga svenskundervisningen. Ämnet finns i alla skolformer och 

för alla åldrar (Nauclér 2000).  I kursplanen för svenska som andraspråk står det följande om 

andraspråksundervisningens mål:  

 

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

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

modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 

förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 

svenska som modersmål (Skolverket 2005). 

   

Som det står i citatet ska undervisningen i svenska som andraspråk leda till att eleverna når 

samma språkliga nivå som de jämnåriga klasskamraterna behärskar. Det är detta som skiljer 

andraspråksundervisning från undervisning i främmande språk, till exempel engelsk- och 
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franskundervisning. Ytterligare en sak som skiljer dessa två åt är att andraspråksinlärningen 

sker i det land där språket talas (Viberg 1996).  

 

2.3 Språkets betydelse i skolan 

 

Trots det som står i kursplanen visar statistik från Skolverket på att elever med utländsk 

bakgrund har svårt att uppnå godkända betyg i skolan (Nauclér 2000). Enligt statistik från 

Skolverket läsåret 03/04 var 91,4 % av eleverna med svensk bakgrund behöriga att söka 

gymnasiet, medan 78,2 % av elever med utländsk bakgrund uppnådde behörighetskraven till 

gymnasiet (Skolverket 2005).   

 

En stor del av de invandrade eleverna som inte har behörighet att söka till gymnasiet har 

kommit till Sverige under grundskolans senare år (Viberg 1996). Ju yngre barnen är när de 

kommer till Sverige desto lättare har de att uppnå en infödds språkliga nivå (Bergman 2000). 

En infödd elev som ska börja skolan i snitt har ett ordförråd på 10 000 ord, ordförrådet ökar 

med cirka 2000-3000 ord varje läsår. De elever som kommer till Sverige sent har därmed en 

större språklig bas att komma ifatt (Viberg 1996). Det kan ta upp till dubbelt så lång tid för en 

elev som är 12-15 år vid ankomsten att nå en infödds språkliga nivå jämfört med elever som 

kommer vid 8-11 års ålder (Bergman 2000). Det finns dock vissa fördelar som äldre elever 

har jämfört med yngre när det gäller att lära sig ett andraspråk, de har effektivare minne och 

större kunskap om omvärlden (Börestam, Huss 2001). De barn som har fått en god grund i 

modersmålet kommer snabbare ifatt de jämnåriga inföddas språkliga nivå och har därmed 

större förutsättningar att klara sig bra i skolan. Därför är modersmålsundervisningen en 

förutsättning för att elever med invandrarbakgrund ska lära sig svenska (Rubinstein Reich, 

Tallberg Broman 2000). Trots att modersmålundervisning är en förutsättning för att lättare 

lära sig svenska väljer många barn att inte utveckla sitt modersmål (Hyltenstam, Tuomela 

1996). Enligt statistik från skolverket läsåret 04/05 deltog endast 55,4 % i 

modersmålsundervisning av de elever i grundskolan som är berättigad till det (Skolverket 

2005). Det finns ytterligare en förutsättning för att andraspråksinlärning ska gå lättare. Det är 

viktigt att elever ser det nya språket och kulturen som något positivt som de vill tillgodogöra 

sig (Börestam, Huss 2001).   
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Ett problem som elever med annat modersmål än svenska kan stöta på är att det i 

undervisningen kan förekomma ord som kan vara svåra att förstå om de inte har en svensk 

bakgrund (Wellros 1992). Det finns olika nivåer av språkliga svårigheter som elever kan stöta 

på i undervisningen, till exempel enskilda ord, bildliga uttryck och sammansättningar. Vissa 

enskilda ord som för infödda är självklara kan skapa stora problem för elever med utländsk 

bakgrund, till exempel ordet ”egentligen” . Uteblir förståelsen av det ordet i en mening så blir 

sammanhanget helt obegripligt. Bildliga uttryck som ”komma på efterkälken”  kan skapa stor 

förvirring om man inte är väl insatt i det svenska språket. Även sammansatta ord kan göra det 

svårt att förstå innebörden i en mening, orden kan ha olika betydelse beroende på om de är 

fristående eller sammansatta. Ett exempel på detta är ordet ” tonåring” , enskilt betyder ordet 

ton något som har med vikt att göra men i detta sammanhang handlar det om ålder (Ladberg 

2000). Eleverna befinner sig redan på olika nivåer när de kommer till skolan, beroende på om 

de haft svensktalande kamrater eller om de börjar lära sig svenska helt från grunden. Ett annat 

problem som lärarna måste ta hänsyn till är att vissa elever inte har så många års 

skolerfarenhet från sitt hemland som de skulle ha haft vid samma ålder i Sverige (Viberg 

1996). 

 

Elever som inte behärskar svenska till fullo kan få problem att klara skolan. Dessa elever får 

inte tillräckligt med tid att försöka förstå vad det är läraren frågar efter, och inte heller hinner 

de tänka ut ett svar innan någon av klasskamraterna svarat som behärskar svenska helt. Som 

pedagog gäller det också att kunna läsa situationer som uppstår, i vissa situationer är det inte 

mer förklaring som eleven behöver utan en stunds betänketid. Om läraren fortsätter förklara 

med fler ord blir det bara mer att försöka förstå och därmed mer förvirrande. När en infödd 

elev läser eller hör ett ord som är obekant kan den eleven ofta gissa vad det betyder genom 

sammanhanget. En elev som inte är lika bra på svenska kan inte göra det eftersom flera ord 

kan vara obekanta och därmed förlorar texten hela sin mening (Ladberg 2000). Eftersom det 

finns många elever med ett annat modersmål än svenska i skolan idag så måste alla lärare ha 

kunskap om hur undervisning av elever med varierande svenskkunskaper bäst genomförs 

(Cummins 2000). En elev som inte behärskar svenska till fullo kan framstå som mindre 

begåvad eftersom de inte kan uttrycka sig klart och tydligt. Det finns då en risk att lärare 

sänker kunskapsnivån på undervisningen för att ge eleven tankemässig hjälp när det är 

språklig hjälp den behöver. Detta leder till låga förväntningar från lärare och låga 

förväntningar leder till låga prestationer (Ladberg 2000).     
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Elever som inte förstår vad som sägs på lektionerna kan vänja sig vid detta och ge upp alla 

försök att göra skolan begriplig. Detta kan leda till inaktivitet och störande beteende, vilket i 

sin tur är ett säkert misslyckande i skolan. Om lärare upptäcker att elever inte förstår bör de 

uppmuntra dem att ställa frågor och försöka göra skolan begriplig (Ladberg 2000).  

 

För att elever med utländsk bakgrund ska kunna hålla samma takt som infödda elever 

kunskapsmässigt måste deras språkkunskap vara så pass väl utvecklad att de kan inhämta 

kunskap från det som sägs och skrivs under lektionerna. Även om elever kan uttrycka sig i tal 

på svenska betyder inte det att de verkligen förstår innehållet när de läser böcker eller lyssnar 

på läraren (Viberg 1996).    

 

För att elever med utländsk bakgrund ska kunna lära sig svenska måste de få en tillströmning 

av ett varierat men begripligt språk. Kommunikation på svenska är nödvändigt för att utveckla 

de språkliga kunskaperna. Ofta är det läraren som tar mest plats i helklassundervisning och 

lämnar inte utrymme för kommunikation mellan elever. Det är viktigt att lärare använder ett 

varierat språk eftersom vissa elever inte får någon kontakt med det svenska språket utanför 

skolan. Lyckas inte lärare med detta finns det risk att elever med utländsk bakgrund inte får 

kontakt med vissa områden av språket (Viberg 1996).   

 

Något som lärare bör tänka på är att trots att en elev kan prata flytande svenska så betyder inte 

det att ordförrådet är så pass utvecklat som det borde vara. I lägre klasser kan elever klara sig 

bara med hjälp av ett väl utvecklat tal, men det blir svårare ju äldre eleverna blir. Det krävs 

nämligen ett starkare läs- och skrivspråk i de högre klasserna. Det motsatta kan gälla om 

elever pratar med stark brytning. Bara för att talet inte är perfekt så kan språket vara väl 

utvecklat ändå, därför är det viktigt att lärare tar reda på vilken språklig nivå elever ligger på. 

Lärare måste vara medvetna om att språket innefattar läsning, skrivande samt talande 

(Ladberg 2000).   
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3. Bakgrund England 

 
Vi kommer i bakgrunden för England först göra en kort beskrivning av hur den 

mångkulturella skolan har vuxit fram. Därefter följer ett stycke om English as an Additional 

Language (EAL). Kapitlet avslutas med en beskrivning av språkets betydelse i skolan.  

  

3.1 Historik 

 
Under andra hälften av 1900-talet har mångkulturalismen blivit mer synlig i samhället och 

skolan i England. Det berodde på att den brittiska regeringen uppmanade folk från södra och 

östra Europa att efter andra världskrigets slut flytta till England och arbeta i den då växande 

industrin. När den ekonomiska tillväxten stagnerade minskade den europeiska 

arbetskraftsinvandringen men istället ökade invandringen av människor från de brittiska 

kolonierna och samväldet, till exempel asiater och kariber. Tillföljd av den ekonomiska 

nedgången och den minskade efterfrågan på arbetsmarknaden samt den ökade invandringen 

från kolonierna stramade regeringen genom en lag 1962 åt den ” icke-vita”  invandringen 

(Gardner 2000).  

 

Efter lagstiftningen 1962 gick Storbritannien in i en assimileringsfas som innebar en stor 

försämring för invånare med utländsk bakgrund, bland annat fick de sämre arbete och sämre 

utbildning. Under denna tid utvecklades det kraftiga fördomar mot personer med utländsk 

bakgrund, detta ledde till att en stereotyp skapades. Personer med utländsk bakgrund fick 

därmed en stämpel på sig att vara fattiga och lågutbildade (Gardner 2001). Denna stereotyp 

lever fortfarande kvar i dagens Storbritannien till viss del och finns också om elever med 

utländsk bakgrund. Genom detta tänkande kan elever missgynnas och inte få den individuella 

utbildning de har rätt till, alla elever med utländsk bakgrund ses som likadana. De får en 

gruppidentitet istället för en individuell identitet (Edwards 1998). 

 

Skolans viktigaste mål var under lång tid att lära elever med utländsk bakgrund engelska, 

andra ämnen och modersmål kom i andra hand. Målet uppnåddes inte och en undersökning 

om varför gjordes. Undersökningen visade att de största faktorerna till misslyckandet var 

rasism, negativa attityder från lärare och en läroplan som enbart var utformad för de infödda 

(Gardner 2001).  
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3.2 English as an additional language (EAL) 

 

Den engelska skolans läroplan är indelad i fyra steg som kallas Key stages. Var och en av 

dessa steg är indelad i två nivåer, sammanlagt finns det alltså fyra steg och åtta nivåer. I den 

engelska skolan finns det tre kärnämnen, dessa är engelska, matematik och naturkunskap. För 

att gå vidare från en nivå till nästa måste elever klara av ett slutprov inom vart och ett av dessa 

ämnen. I engelska till exempel innefattar slutproven läsning, skrivning, tal och hörförståelse. 

Klarar en elev inte ett slutprov får den inte gå vidare till nästa nivå, men detta betyder dock 

inte att eleven får gå om en klass (The National Curriculum 1999). Istället måste läraren 

planera sina lektioner för elever som är på olika nivåer. Detta gäller även de elever som är 

nyanlända i landet, de placeras i vanliga klasser direkt och får börja på den nivå deras 

engelska ligger på. Den extrahjälp dessa elever kan få är EAL vilket kan innebära att de har 

en hjälplärare med sig under de vanliga lektionerna (Gardner 2000). Detta gör att det i vissa 

klasser finns en spridning av engelskkunskaper från nivå ett till åtta. Därmed måste lärare 

planerna flera olika uppgifter till lektionerna eftersom det finns vissa krav på varje nivå som 

måste klaras (The National Curriculum 1999).  

 

3.3 Språkets betydelse i skolan 

 
Elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade i gruppen av elever som inte når de 

genomsnittliga resultaten (Edwards 1998). Detta syns tydligt i den statistik som Office For 

Standard in Education (ofsted) publicerat angående studieresultaten från elever med utländsk 

bakgrund. Av de elever som ligger på den nivå de ska i förhållande till sin ålder märks en stor 

skillnad mellan infödda elever och de med utländskbakgrund. I åldrarna 11-14 är det 70,8 % 

av de infödda eleverna som ligger på den nivå de ska enligt läroplanen, bland elever med 

utländsk bakgrund är det 61,8 % (Ofsted 2005).  

 

För att elever som precis har börjat lära sig engelska ska kunna förstå och klara 

undervisningen i andra ämnen är det viktigt att de uppgifterna är språkligt begripliga för dem. 

Tidigare var det vanligt att nyanlända invandrare blev placerade i klasser för elever i särskilda 

behov (Gardner 2000). Detta har nu ändrats och elever med utländsk bakgrund är nu 

integrerade i de vanliga klasserna och har istället modersmålslärare och/eller hjälplärare. 
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Finns det fler elever med samma modersmål uppmuntras modersmålslärarna att använda 

barnens modersmål som hjälp i undervisningen (Baker 1995).   

 

Ett språk kan ha en exkluderande effekt, men det kan också vara välkomnande och 

integrerande. Därför är det viktigt att skolor uppmuntrar elever med utländsk bakgrund att 

utveckla sina modersmål. För att kunna detta är modersmålsundervisning i skolan en 

förutsättning. Modersmålsundervisningen bör vara schemalagd och ske under skoltid, annars 

finns en risk att modersmålundervisningen ses som extra lektioner och då uteblir elever ofta 

från undervisningen. En annan risk är att de elever som behöver modersmålsundervisning ses 

som svagare på grund av att de måste gå på extra lektioner utanför schemat. För att hjälpa 

elever med utländsk bakgrund ytterligare bör modersmålslärare finnas till hands under hela 

skoldagen för att kunna bistå om språkliga problem uppstår (Ouseley 1998). 

 

Även om skolor har som mål att ha modersmålundervisning till alla elever med utländsk 

bakgrund kan det vara svårt att genomföra i praktiken. Bara i London finns det 307 olika 

språk som talas av barn, att modersmålsundervisning kan finnas i alla dessa språk är en 

omöjlighet. Men i de vanligast förekommande språken bör det finnas modersmålslärare att 

tillgå (Gundara 2000).   

 

Även de lärare som inte undervisar i engelska måste inse att elever även lär sig språk på andra 

lektioner och därför måste de anpassa lektioner efter elever med varierande engelskkunskaper. 

En åsikt som förekommer bland ämneslärare är att engelska ska läras på engelsklektionerna 

(Meek 1996). Det finns många fördelar med att behålla sitt modersmål, men en del elever kan 

skämmas och få sämre självförtroende om de tvingas att tala sitt modersmål offentligt. Vissa 

språk kan ha lägre status i samhället och därför är vissa människor inte benägna att hålla kvar 

vid det (Baker 1995). Att bibehålla och utveckla modersmålet är fördelaktigt när det gäller att 

lära sig ett nytt språk. Är modersmålet väl utvecklat ökar chanserna för att lära sig engelska 

markant (Teachers Training Agency 2001).   

 

Bara för att det finns modersmållärare att tillgå behöver inte det betyda att elever med 

utländsk bakgrund lär sig bättre engelska. Motivationen kan variera beroende på om elever 

har kommit till England av fri vilja eller om de har behövt fly från sitt hemland. Om orsaken 

till invandringen är av fri vilja är chansen större att elever har motivation till att lära sig det 

nya landets språk (Edwards 1998). Den motivation som då skapas är viktig att ta vara på, det 
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görs bäst genom att elever får kommunicera på det nya språket med infödda kamrater 

(Gravelle 2000). Är det däremot så att de har behövt fly kan det finnas en tro på att de snart 

ska få återvända till sitt hemland och då har de ingen motivation till att lära sig det nya språket 

(Edwards 1998). För att nyanlända elever med utländsk bakgrund ska lära sig engelska på 

bästa sätt bör inte lärare gå in och rätta grammatiska fel i uttalet. Känner elever att lärare bara 

rättar dem kan motivationen att lära sig minska och då har lärares avsikter motsatt effekt. 

Elever som hela tiden blir rättade när de lär sig ett nytt språk kan bli försiktiga i sitt tal och de 

varierar inte sitt språk utan använder bara ord och uttryck de är säkra på (Gravelle 2000). 

Agerar elever så kan de få det svårt att klara nivåerna i skolan eftersom läroplanen i engelska 

säger att elever måste kunna använda ett varierat språk beroende på vilka situationer de ställs 

inför (The National Curriculum 1999). Ett sätt att hjälpa elever att få ett varierat språk är att 

läsa högt för dem ur olika sorters litteratur och även låta dem själv läsa. Det hjälper dem att 

lära sig tonen och rytmen i språket vilket annars kan vara svårt om de inte hör och pratar 

engelska dagligen i hemmet. Ett annat sätt för elever att höra ton och rytm är att flera lärare 

finns i klassrummet samtidigt, genom konversation mellan lärare får elever höra naturlig 

engelska. Samarbete mellan lärare gör också att nya metoder växer fram vilket ger elever en 

större chans att få utvecklas på sitt sätt. Fler lärare gör också att elever som har det svårt får 

mer hjälp (Meek 1996).  

 

Det är viktigt att lärare inte förväxlar språkliga problem med inlärningssvårigheter men det är 

minst lika viktigt att inlärningssvårigheter upptäcks och inte skylls på språkliga problem. Har 

elever svårt att klara sig i skolan är det viktigt att lärare får klarhet i vart problemet ligger och 

därefter kan rätt resurser sättas in (Teachers Training Agency 2001). Elever med utländsk 

bakgrund vet ofta vad som krävs av dem men de kan ha svårt att förmedla det de vill i 

klassrummet. De kan ha frågor som de inte kan ställa på grund av språkliga brister, det kan 

också vara svårt att svara på lärares frågor. Detta beror inte på okunskap utan på oförmåga att 

uttrycka sig på engelska (Meek 1996).  

 

När elever ska sluta den obligatoriska skolan gör de ett prov som används som underlag för 

att komma in på högre utbildningar. För elever som kommer till England under de senare 

skolåren kan detta prov vara mycket svårt att klara på grund av att de inte har samma 

språkkompetens som de infödda. Detta system exkluderar vissa elever från högre utbildning, 

de kan ha kompetens i de ämnen de vill studera men de utesluts enbart på grund av att deras 

språkliga kompetens inte är tillräcklig (Meek 1996).  
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4. Observation 

 

I följande kapitel kommer vi att redovisa det material som vi sett under våra observationer. Vi 

kommer att dela in våra observationer under olika rubriker beroende på deras innehåll. Denna 

uppdelning gör att jämförelsen och analysen blir mer överskådlig.  

 

4.1 Observation i Sverige 

 

Vi kommer här att beskriva olika situationer som vi såg under våra observationer i svenska 

skolor. Observationerna är indelade i tre underrubriker för att underlätta för läsarna. Dessa 

underrubriker är: Ordets betydelse för förståelse, Språkliga missförstånd och Lärarnas 

bemötande av elever med utländsk bakgrund.   

 

4.1.1 Ordets betydelse för förståelse 

 

Under en lektion i syslöjd blev en elev tillsagd att gå och stryka på en söm i sin pyjamas som 

hon sydde, eleven blev arg och skrek att hon inte förstod vad hon skulle göra. Läraren sa 

samma sak igen och eleven skrek, vad är stryka för något. Läraren blev då tvungen att visa 

med kroppsspråk vad det var eleven skulle göra. Då förstod eleven och gick och gjorde vad 

hon skulle. Även under andra lektioner fick lärare förklara ord för eleverna som deras 

jämnåriga infödda klasskamrater kunde.  

 

På en matematiklektion observerade vi en situation som gjorde det tydligt att det är viktigt att 

ha goda språkkunskaper för att lyckas i skolans olika ämnen. En elev försökte lösa ett 

matematikproblem som innehöll en lite längre text. Eleven hade ingen chans att lösa talet på 

grund av att texten innehöll ett ord han inte förstod. Det var ett ord som en infödd elev hade 

förstått utan större problem. När eleven fick förklarat för sig vad ordet betydde var det inga 

problem att lösa talet.  

 

På musiklektionen fick eleverna i uppgift att skriva låttexter på svenska eller engelska. De 

flesta eleverna med utländsk bakgrund försökte skriva på svenska men hade svårt att hitta de 
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ord de ville använda. De frågade då varandra om hjälp för att få texten att bli så bra som 

möjligt. 

  

4.1.2 Språkliga missförstånd 
 

Ett mycket tydligt exempel på språkligt missförstånd som vi såg under våra observationer var 

en händelse som skedde under en muntlig redovisning. Eleverna hade i uppdrag att kort 

berätta för klassen om sina fritidsintressen. En flicka berättade om sitt intresse som var 

hästdressyr. En av hennes klasskamrater avbröt henne och sa att han inte förstod vad hon 

pratade om. Läraren frågade då eleverna om någon visste vad dressyr var, en elev med 

utländsk bakgrund svarade ivrigt att han kunde förklara ordet för de andra. Svaret var att 

”dressyr är en sån man plockar blåbär med”, hans svar var allvarligt menat och var ett tydligt 

exempel på ett kraftigt språkligt missförstånd.  

 

Något som vi såg tydligt överlag var att elever med samma modersmål ofta satt tillsammans 

och hjälpte varandra med olika uppgifter. Samtal mellan elever skedde då ofta på deras 

modersmål, det förekom dock att de blandade modersmålen med svenska.  

 

Under flera lektioner märkte vi att elever hjälpte varandra att lösa språkliga problem istället 

för att fråga läraren. Ett exempel på det var när en elev fick berätta för en annan elev vad 

texten de läste innehöll. Ett annat exempel på samma sak skedde under en engelsklektion där 

en elev fick översätta de svenska instruktionerna till engelska för att kompisen bredvid skulle 

förstå vad som skulle göras. Under en annan engelsklektion förstod inte en elev vad han 

skulle göra, läraren som hade samma språkliga bakgrund som eleven förklarade på 

modersmålet vad uppgiften gick ut på. Eleven satte sig och började lösa sin uppgift, men fick 

problem igen. Han tyckte det var svårt att skriva på engelska eftersom han blandade ihop 

svenska ord med engelska.  

 

4.1.3 Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund 
 

När en elev med utländsk bakgrund räckte upp handen för att få hjälp under en 

matematiklektion talade läraren väldigt tydligt och långsamt med honom. För att ta reda på 

om lärarens bemötande berodde på att eleven i fråga var svag i matematik eller om det var 
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språkliga brister tittade vi extra noga på övriga elever. Det vi då märkte var att läraren var lika 

tydlig mot de andra eleverna med utländsk bakgrund, medan bemötandet mot de infödda 

eleverna var annorlunda.  

 

Under två lektioner följde vi samma lärare, fast med två olika klasser. Den ena klassen bestod 

till största del av elever med utländsk bakgrund, den andra klassen bestod enbart av infödda 

elever. Läraren talade överdrivet långsamt och använde sig av barnspråk till den första klassen 

och gjorde innehållet i lektionen väldigt enkelt, medan beteendet var helt annorlunda mot den 

andra klassen. Där använde hon sig av ett mycket mer utvecklat språk, talade också mycket 

snabbare och lade kunskapsnivån högre.  

 

På en lektion fick eleverna i uppgift att jobba gruppvis, de fick inte själva bestämma vilka de 

skulle jobba med. Gruppindelningen hade läraren redan gjort innan lektionen, grupperna 

bestod av hälften infödda och hälften elever med utländsk bakgrund.  

 

 

4.2 Observation i England 

 
Vi kommer här att beskriva precis som i den svenska observationen olika situationer som vi 

såg under vår tid i engelska skolor. Observationerna är indelade i tre underrubriker för att 

underlätta för läsarna. Dessa underrubriker är: Ordets betydelse för förståelse, Språkliga 

missförstånd och Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund.   

 

4.2.1 Ordets betydelse för förståelse 

 
Under en engelsklektion skulle eleverna läsa högt ur en artikel, den första eleven som valdes 

ut av läraren att läsa bad att få slippa läsa. När han tillslut började läsa gick det inte bra, han 

kunde inte uttala orden rätt och vissa ord kunde han inte läsa. Efter bara några få meningar 

gav han upp försöken att läsa och läraren bad någon annan fortsätta. Eleven i fråga var fjorton 

år och borde ha kunnat läsa texten utan problem, men han hade nyligen kommit till England 

och behärskade därför inte språket så bra som hans jämnåriga klasskamrater.  
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Något som märktes tydligt var att de flesta elever med utländsk bakgrund hade ett väl 

utvecklat talspråk, men många hade däremot stora svårigheter när det gällde skrivande och 

läsande. En av dessa elever skulle skriva en text innehållande ordet would som på engelska 

betyder skulle. Genomgående i texten använde hon istället ordet wood som uttalas nästan 

likadant men som har en helt annan betydelse.  

 

Engelska ord uttalas inte alltid som de stavas, vi såg att detta skapade problem för elever med 

utländsk bakgrund. Vid ett tillfälle uppmuntrade en lärare eleverna att bredvid svåra engelska 

ord skriva på sina modersmål hur de ska uttalas. Detta hjälpte eleverna att komma ihåg uttalet 

och därmed lära sig korrekt engelska.   

 

4.2.2 Språkliga missförstånd 
 

Även de elever som var mycket svaga i engelska var tvungna att läsa ett främmande språk 

utöver engelska. De elever vi följde hade franska som språkval. I den klassen fanns en pojke 

från Thailand som hade kommit till England tre veckor tidigare. Han kunde vid ankomsten 

endast sitt modersmål. Efter som hans modersmål har ett annat alfabet än engelska och 

franska kunde han inte läsa instruktionerna i boken, han förstod heller inte vad läraren sa.  

 

Under en lektion i engelska plockades en grupp elever med utländsk bakgrund ut ur klassen 

för att tillsammans med en hjälplärare läsa litteratur och öva sig i att få ett mer varierat språk. 

Anledning till att detta gjordes var att eleverna snart skulle göra slutprovet på den nivån de låg 

och för att klara det behövde de extra träning i engelska.  

 

Vi var på en lektion där eleverna skulle sitta i en ring och diskutera händelser på skolan. För 

att starta lektionen och få alla eleverna att prata gjorde läraren en övning som gick ut på att 

alla eleverna skulle säga sitt namn och ett intresse som började på samma bokstav som 

namnet. Alla eleverna gjorde detta utan problem, men i klassen fanns det en elev som var 

ganska ny i landet som inte klarade övningen. Hans namn började på bokstaven D, men när 

det var hans tur att säga ett intresse svarade han fotboll, detta visade att han med sina 

begränsade engelskkunskaper inte förstod vad övningen gick ut på. Senare under lektionen 

ville läraren att eleverna skulle byta platser, hon bad alla med A i sitt namn flytta sig. Samma 
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elev som tidigare hade haft svårt att förstå lärarens instruktioner flyttade inte på sig trots att 

hans namn innehöll ett A.  

 

4.2.3 Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund 
 

Något som märktes tydligt under många av lektionerna var att lärarna inte hade planerat 

lektionerna efter elevers olika nivåer. En elev med utländsk bakgrund som nyligen hade 

kommit till England var tvingad att göra samma uppgifter som alla andra elever trots att han 

inte är på samma nivå som de andra eleverna i klassen.  

 

De elever som nyligen hade kommit till England och som inte hade någon baskunskap i 

engelska inkluderades i den vanliga undervisningen, de hade vanligtvis en hjälplärare i 

klassrummet som förklarade vad den ordinarie läraren sa. Eleverna lyssnade inte speciellt 

mycket på den ordinarie läraren utan koncentrerade sig på det hjälpläraren sa. De lektioner där 

hjälplärarna inte fanns med fick de elever som inte kunde någon engelska stora problem. Ett 

exempel på det var när läraren gav eleverna läxa, en elev som hade mycket svag engelska 

kunde inte veckodagarna och visste därför inte till vilken dag läxan var.  

 

Något som vi såg ofta under våra observationer i England var att de elever som hade 

svårigheter med språket var väldigt tysta under skoldagen. De pratade inte och fick inte heller 

några frågor från lärarna. Under en lektion i drama fick eleverna i uppgift att spela en upp en 

kort pjäs för sina klasskamrater. Den elev med utländsk bakgrund som fanns i klassen deltog i 

pjäsen men blev tilldelad den roll som innehöll minst tal. Denna elev hade väldigt stora 

problem att uttrycka sig på engelska och läraren rättade honom när han uttalade ord fel. När 

pjäsen skulle spelas upp ville han inte tala inför publik och valde istället att vara tyst och låta 

de andra agera.  
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5. Analys 

 

I det här kapitlet kommer vi att analysera observationerna vi gjort i skolorna med hjälp av den 

litteratur vi använt oss av i de svenska och engelska bakgrunderna. Vi kommer först att 

analysera det vi såg i de svenska skolorna, därefter gör vi samma analys av observationerna 

från England. Vi har valt att lägga upp analysen med hjälp av de underrubriker som vi använt 

oss av i genomgången av observationerna: Ordets betydelse för förståelse, Språkliga 

missförstånd och Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund.   

 

5.1 Analys av observationerna i svenska skolor 

 

Vi börjar med en analys av de observationer vi gjort i de svenska skolorna. Vi använder oss 

av den litteratur som vi refererat till i den svenska bakgrunden i analysen och kopplar den till 

observationerna.    

 

5.1.1 Ordets betydelse för förståelse 

 

Enligt Ladberg (2000) bör lärare tänka på att vissa elever med ett väl utvecklat talspråk 

fortfarande kan ha luckor i sitt ordförråd. Även om elever inte bryter eller talar grammatiskt 

fel kan språket vara otillräckligt i vissa situationer (Ladberg 2000). Anledningen till att lärare 

måste tänka på detta är elever med utländsk bakgrund riskerar att inte få kontakt med vissa 

delar av språket. Det finns ord och uttryck som de bör kunna trots att de inte används i den 

vardagliga kommunikationen (Viberg 1996). Detta märktes mycket tydligt i exemplet med 

flickan som blev ombedd att stryka under syslöjdslektionen men som inte förstod innebörden 

av ordet. Ett ord som stryka kan verka lätt att förstå men det används inte i dagligt tal bland 

ungdomar och kan därför vara ett ord som elever med utländsk bakgrund inte kommer i 

kontakt med. Det här problemet hade även de elever som under musiklektionen skulle skriva 

egna låttexter. Det ordförråd de besatt räckte inte för att kunna skriva texterna på det sätt de 

ville. Problemet här är att de inte har kommit i kontakt med ett tillräckligt varierat språk för 

att komma på synonymer till de känslor de ville beskriva.    
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Wellros skriver i sin bok Ny i klassen om invandrarbarn i svenska skolan att uteblir 

förståelsen av ett ord i en mening kan det leda till att hela meningen blir obegriplig (Wellros 

1992). De senare skolåren ställer högre krav på goda språkkunskaper eftersom uppgifter ofta 

innehåller mer text än tidigare. Även om en elev har bott i Sverige under en lång tid och har 

ett väl utvecklat talspråk så kan det fortfarande finnas brister i läs- och skrivkunnigheten 

(Ladberg 2000). Att utebliven förståelse av ett ord kan få stora konsekvenser är observationen 

från matematiklektionen ett exempel på. Det visade tydligt på att det inte var 

matematikkunskaperna som var bristfälliga utan problemet uppkom på grund av 

språksvårigheter. Eleven i fråga hade mycket goda kunskaper i det svenska talspråket, men 

bristen fanns i det skrivna språket.  

 

5.1.2 Språkliga missförstånd 

 

Viberg (1996) skriver att en elev måste kunna inhämta kunskap under lektionerna för att hålla 

samma kunskapsmässiga utvecklingstakt som sina jämnåriga infödda kamrater. Därför måste 

de kunna förstå vad som sägs och skrivs under lektionerna (Viberg 1996). En elev som har 

svårigheter att uttrycka sig på svenska kan framstå som mindre begåvad på grund av de 

missförstånd som kan uppstå i klassrummet (Ladberg 2000). Det som sägs och skrivs under 

lektioner är inte alltid begripligt för alla elever. Detta var mycket tydligt under lektionen där 

eleverna skulle hålla föredrag om sina fritidsintressen. Pojken som trodde att han hade förstått 

vad hästdressyr var för något hade i själva verket inte förstått sammanhanget över huvudtaget. 

En elev som denna kan gå miste om mycket av undervisningen eftersom hans 

svenskkunskaper var mycket begränsade. Det finns också en stor risk att lärare och elever tror 

att elevens svårigheter i skolan beror på annat än språkliga problem.          

 
Ladberg skriver i sin bok Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga 

minoriteter att det i de högre klasserna är viktigt att ha ett starkt läs- och skrivspråk. Mycket 

av undervisningen i de senare åren bygger på läsning och skrivning därför räcker det inte med 

ett väl utvecklat talspråk för att klara skolans mål (Ladberg 2000). Under många lektioner 

märktes det tydligt att elever med utländsk bakgrund var svagare i sina läs- och skrivspråk än 

de var i sitt talspråk. För att förstå och kunna lösa sina problem tog de ofta hjälp av varandra i 

stället för att fråga lärarna. När eleverna hjälper varandra på det sätt som vi har beskrivit i 

observationen där en elev fick förklara en hel text för en annan elev kan det finnas en risk 
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eleven som får förklara kommer efter och inte hinner med sina egna uppgifter. Det kan skapa 

vissa problem när elever tvingas hjälpa varandra i stället för att koncentrera sig på sitt eget 

arbete.   

 

5.1.3 Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund 

 

Enligt Cummins (2000) måste alla lärare ha kunskap om hur man bäst undervisar elever med 

varierade svenskkunskaper (Cummins 2000). Det är viktigt att lärare inte ger tankemässig 

hjälp till elever bara för att de inte har samma språkliga bas som de infödda. Det de behöver 

av lärare är i stället språklig hjälp. Elever som inte förstår vad som sägs under lektionerna kan 

tappa intresset för skolan och bli inaktiva (Ladberg 2000). Det fanns lektioner då det märktes 

att lärares bemötande av elever med utländsk bakgrund skilde sig markant från bemötandet av 

infödda elever. Det kan vara bra att använda ett lättförståeligt språk men när det går till 

överdrift kan det finnas en risk att elever känner sig nedvärderade vilket kan leda sänkt 

motivation. Sänks också den innehållsmässiga nivån ges inte elever den undervisning de ska 

ha. Läraren försökte anpassa lektionerna till eleverna men använde sig av fel metod. I 

Börestam och Huss bok Språkliga möten – tvåspråklighet och kontaktlingvistik tas det upp att 

lärare måste bejaka elevers språkliga bakgrund för att undervisningen ska bli framgångsrik 

(Börestam, Huss 2001). Att bejaka elevers språkliga bakgrund är en god intention men kan 

vara svårt att genomföra. I en klass kan skillnaderna i elevers språkliga förståelse variera 

mycket och det är då svårt att planera lektioner som passar alla.  

 

Viberg (1996) skriver att kommunikation på svenska är mycket viktigt för att elever med 

utländsk bakgrund ska få ett varierat språk. Ofta är det läraren som tar mest plats i 

klassrummet och lämnar inte utrymme för kommunikation mellan eleverna (Viberg 1996). En 

lärare vi följde lyckades med detta genom att placera elever på olika språkliga nivåer i samma 

arbetsgrupper, detta gör att elever får tillfälle att tala och lyssna till andra. Detta utvecklar 

deras erfarenheter av språket.    
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5.2 Analys av observationerna i England 

 

Här kommer vi precis som i den svenska analysen att använda oss av den litteratur som 

använts i den engelska bakgrund som hjälp för vår analys av de händelser vi såg under 

observationerna i England.    

 

5.2.1 Ordets betydelse för förståelse 

 

Det är viktigt att elever med utländsk bakgrund uppmuntras till att utveckla sina modersmål. 

Visar skolan intresse för elevers modersmål känner de sig välkomna och kan lättare 

integreras. Modersmålsundervisning i skolan är en förutsättning för detta (Ouseley 1998). 

Under en lektion uppmuntrade läraren en elev att ta hjälp av sitt modersmål för att kunna lära 

sig uttala engelska ord. Hon bad eleven skriva ned hur ordet låter på modersmålet för att 

lättare komma ihåg hur det ska uttalas. Denna elev hade inte någon modersmålsundervisning 

och därför uppmuntrade läraren henne att så ofta som möjligt använda sitt modersmål i den 

vanliga undervisningen. Den här läraren har insett vikten av modersmålet och stödjer elever 

trots att hon inte är modersmålslärare.  

 

The National Curriculum (1999) säger att eleverna måste göra slutprov i engelska som 

innehåller läsning, skrivning, tal och hörförståelse för att komma vidare till nästa nivå. Det 

räcker med att misslyckas med ett av dessa delprov för att inte gå vidare till nästa nivå. Meek 

(1996) skriver att ett bra sätt att ge eleverna ett varierat språk är att låta dem läsa och höra 

olika sorters litteratur. Det är viktigt att ge elever med utländsk bakgrund förutsättningar att 

klara slutproven så de senare kan komma in på högre utbildningar och inte exkluderas på 

grund av att deras språkliga kompetens inte räcker till (Meek 1996). Under flera observationer 

såg vi att det fanns elever som hade stora språksvårigheter framförallt med läsning, skrivning 

och ordförståelse. Detta gör att de inte kan klara det som krävs av dem i förhållande till deras 

ålder och de håller inte den takt som förväntas av dem.       
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5.2.2 Språkliga missförstånd 

 

Ett problem som elever med utländsk bakgrund kan råka ut för är att de inte kan förmedla och 

uttrycka det de vill. De vet vad det är som krävs av dem men de har inte den språkliga 

förmågan att göra det. De kan också ha svårt att ställa de frågor de behöver på grund av sina 

språkliga problem. Det är viktigt att tänka på att dessa elevers problem inte beror på okunskap 

utan på oförmåga att uttrycka sig på engelska (Meek 1996). Den thailändska pojken som 

skulle lära sig franska med hjälp av engelska hade stora problem att förstå instruktionerna på 

franska. Han kunde heller inte fråga läraren om hjälp eftersom han inte pratade engelska. På 

grund av att pojken inte förstår vad som sägs och skrivs under lektionerna blir det nästan 

omöjligt för honom att lära sig ett nytt språk med hjälp av ett annat nytt språk.  

 

Ett sätt att hjälpa elever att få ett mer varierat språk är att läsa för dem och låta dem läsa olika 

sorters litteratur. Detta gör att de får höra rytmen och tonen i språket även om de inte talar 

engelska hemma dagligen (Meek 1996). För att ge en grupp elever med utländsk bakgrund en 

chans att klara ett slutprov i engelska plockades de ut ur klassrummet och fick sitta med en 

hjälplärare. Under denna specialundervisning fick de läsa texter och öva sig i att få ett mer 

varierat språk. Ett varierat och utvecklat språk krävs för att klara slutproven i engelska.  

 

The National Curriculum (1999) påvisar att elever direkt ska integreras i den klass som de 

åldermässigt tillhör oavsett språknivå. Detta kan göra att det i en och samma klass finns elever 

med enorm spridning av engelskkunskaper, en del kan ligga på nivå ett medan andra kan ha 

uppnått nivå åtta (The National Curriculum 1999). I exemplet med pojken som inte kunde det 

engelska alfabetet blev detta mycket tydligt, han låg troligtvis strax under eller precis i början 

av nivå ett. De flesta av hans jämnåriga infödda klasskamrater låg på nivå fyra eller fem. 

Skulle denna elev ha kommit till England några år senare hade skillnaden varit ännu större, då 

hade hans klasskamrater legat på nivå sju eller åtta medan han själv hade varit nybörjare. 

Detta visar att ju senare en elev kommer till England desto större blir skillnaderna mellan 

elever i deras språkliga utveckling.      
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5.2.3 Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund 

 

Elever som inte klarar de nivåprov som de ska behöver inte gå om en klass, istället är det 

lärares skyldighet att planerna lektioner så att de är anpassade efter elevers olika nivåer. 

Lärare måste vara beredda på att ge olika uppgifter under samma lektion (The National 

Curriculum 1999). Under våra observationer såg vi att det var vanligt att lärare inte hade gjort 

flera olika planeringar för att tillgodose elevers olika behov. Alla elever gjorde samma 

uppgifter trots att deras språkliga nivå varierade kraftigt. Lärarna följer inte det som står 

skrivet i läroplanen och ger därför inte eleverna den utbildning de har rätt till.   

 
Gardner menar att nyanlända elever som börjat lära sig engelska måste få tillgång till 

begripliga lektioner för att ha en chans att klara sig i skolan (Gardner 2002). Elever integreras 

i vanliga klasser och bör då ha modersmålslärare eller hjälplärare med sig på lektionerna 

(Baker 1995). På de skolor vi besökte var målet att elever med utländsk bakgrund skulle 

integreras i de vanliga klasserna. För att göra lektionerna begripliga för dessa elever hade de 

hjälplärare med sig på de flesta lektionerna. Under de lektioner där hjälpläraren inte fanns 

med fick eleverna stora problem att förstå vad som sades. Det här visar tydligt på att om 

denna typ av integrering ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att 

hjälplärare finns till hands under hela skoldagen.   

 

Gravelle skriver i sin bok Planing for bilingual learners – an inclusive curriculum att elever 

som ständigt blir rättade av sina lärare tappar självförtroendet och motivationen kan då 

minska. Risken är att de bara använder ord de är säkra på vilket leder till att språket inte 

utvecklas (Gravelle 2000). Eleven som inte ville göra en talande roll under dramalektionen 

hade vid flera tillfällen blivit rättad grammatiskt. Detta kan ha varit bidragande till hans 

motvilja att tala offentligt. Det är viktigt att som lärare uppmuntra språkanvändandet och inte 

hämma utvecklingen genom att hela tiden rätta när det blir fel. Det är viktigare att elever får 

självförtroende när det gäller processen att lära sig ett nytt språk.         
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6. Jämförelse mellan Sverige och England 

 

I följande kapitel kommer vi att göra en jämförelse mellan de analyser som vi gjort av 

observationerna i Sverige och England. Vi kommer att titta på vilka likheter och skillnader 

som kan urskiljas från de båda länderna. Även här kommer vi att använda oss av samma 

underrubriker som vi använt genomgående i uppsatsen, detta för att göra det hela mer 

överskådligt för läsarna.  

 

6.1 Ordets betydelse för förståelse  

 

I båda länderna urskiljs samma problem när det gäller elevers ordförståelse, många elever 

med utländsk bakgrund har brister i ordförrådet och ordförståelsen. Detta är något som gör att 

de får problem i alla ämnen och inte bara i svenska/engelska. Dessa elever har svårt att hålla 

samma takt som sina infödda kamrater, detta är dock något som syns tydligare i England 

eftersom de har ett system med fler prov som avgör vilken nivå den enskilda eleven ligger på.  

 

Något som tas upp i både den svenska och engelska litteraturen är svårigheter som vissa 

elever med utländsk bakgrund ställs inför på grund av bristen på ett varierat språk. Både 

Viberg (1996) och Meek (1996) anser att elever måste komma i kontakt med olika delar av 

språket. De anser att det är viktigt för elevers skolframgång att de kommer i kontakt med ord 

och uttryck som de inte använder i sitt talspråk.  

 

Vad gäller ordförståelse syntes samma problem i både Sverige och England, den enda större 

skillnaden är att i England uppmuntrades elever att under den vanliga undervisningen använda 

sina modersmål för att lättare förstå ords betydelse och uttal. Denna uppmuntran var inte lika 

tydlig i Sverige.    
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6.2 Språkliga missförstånd 

 

Exemplet med den thailändska pojken i England som inte förstod vare sig lärarens eller 

böckernas instruktioner kan jämföras med den pojke i Sverige som trodde sig hade förstått 

vad dressyr vad för något. Båda dessa exempel visar på att vissa elever med brister i språket 

får det mycket svårt att klara skolan oavsett om de går i skolan i Sverige eller England. Ingen 

av dessa pojkar fick ut något av de lektioner de var på.  

 

Både Ladberg (2000) och Meek (1996) poängterar att elever med språkliga brister inte får ses 

som mindre begåvade. Utan det är viktigt att resurser sätts in för att utveckla dessa elevers 

språkliga förståelse. Detta är något som lärarna vi har observerat både i Sverige och i England 

har tagit fasta på. De resurser som sätts in ser lite olika ut beroende på vilket land det handlar 

om. I de skolorna vi var på i Sverige fanns bara läraren i klassrummet till hjälp för dessa 

elever. Lärarna var medvetna om problemet och försöker själva lösa det genom att förklara 

och ställa frågor till eleverna för att de lättare skulle förstå. I de engelska skolorna vi besökte 

var det vanligare att elever med begränsad språkförståelse plockades ut ur klassrummet för 

specialundervisning med hjälplärare.      

 

Ladberg (2000) skriver att skolan måste utveckla läsning och skrivning hos elever med 

utländsk bakgrund, det räcker inte med att dessa elever har ett bra talspråk för att uppnå den 

svenska skolans mål (Ladberg 2000). I England såg vi praktiska exempel på att lärare försökte 

öka elevers kunskap i läsning och skrivning genom att låta dem läsa olika sorters litteratur. 

Detta gjorde de för att få elever att klara slutproven i engelska.  

 

6.3 Lärarnas bemötande av elever med utländsk bakgrund 

 

Cummins (2000) skriver att alla lärare måste kunna anpassa sina lektioner till varje enskild 

elevs språkliga nivå. Det har ingen betydelse vilket ämne det handlar om, alla elever har rätt 

till begripliga lektioner under hela skoldagen (Cummins 2000). Samma krav finns i den 

engelska läroplanen The National Curriculum (1999), där står det att lärare måste anpassa sina 

lektioner efter vilken nivå de olika eleverna ligger på. De här kraven efterlevs olika i de båda 

länderna, i Sverige var det vanligare att lärare försökte genom enklare språk nå fram till 
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elever. I England däremot såg vi inga försök att göra det, antingen fick elever sitta i 

klassrummet tillsammans med en hjälplärare eller fick de gå på specialundervisning i ett annat 

klassrum.  

 

Både Viberg (1996) och Gravelle (2000) påpekar vikten av att lärare uppmuntrar elevers 

språkanvändande. Detta såg vi exempel på under våra observationer i Sverige, en lärare 

använde grupparbete för att stimulera kommunikation mellan elever. Hon blandade eleverna 

så att elever med olika språknivå hamnade i samma grupp, vilket utvecklar alla elevers 

språkanvändande. I England såg vi inga exempel på detta, däremot såg vi motsatsen. Gravelle 

(2000) menar att om lärare inte uppmuntrar språkanvändandet utan hela tiden rättar eleverna 

grammatiskt finns risken att de bara använder ord och uttryck de känner till. Slutar eleverna 

att tala med nya ord och uttryck stoppas språkutvecklingen.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

7. Slutdiskussion  

 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i undervisning av 

elever med utländsk bakgrund i Sverige och England. Vi ville göra detta för att se olika sätt 

som kan användas för att ge elever med annan språklig bakgrund möjlighet att lyckas väl i 

skolan.   

 

Urvalet av de skolor vi gjort för våra observationer har lett till att vår jämförelse kunde 

genomföras på ett tillförlitligt sätt. Precis som Pepin (2004) skriver i sin artikel Comparing 

notions of social justice in education across borders and cultures måste de skolor som 

används i jämförelsen var liknande. Alla de skolor vi var på hade liknande elevunderlag och 

låg i samma typ av områden, de var därmed representativa för möjligheten att få svar på vårt 

syfte. Skulle samma typ av undersökning göras på liknande skolor av andra forskare skulle 

sannolikt de komma till samma resultat som vi. Det innebär att vår uppsats resultat troligtvis 

uppnår reliabilitet.           

 

Den största och mest märkbara skillnaden mellan de båda länderna är att i England integreras 

nyanlända elever direkt i den vanliga undervisningen, medan i Sverige får de flesta börja i 

förberedelseklass. Detta gör att spridningen av språkkunnandet är något större i engelska 

klasser jämfört med svenska. De officiella siffrorna angående elever med utländsk bakgrunds 

skolresultat i jämförelse med infödda elevers skiljer sig mellan de båda länderna. I Sverige är 

skillnaden 13,2 % (Skolverket 2005) och i England är skillnaden 9 % (Ofsted 2005), siffrorna 

visar att England är mest framgångsrikt av de två länderna när det gäller integrering av elever 

med utländsk bakgrund. Siffrorna i samma statistik visar dock att andelen elever med utländsk 

bakgrund som klarar skolans mål är mycket högre i Sverige. I Sverige är det 78,2 % som 

uppnår skolans mål medan i England är det endast 61,8 %, det är alltså en skillnad på cirka 16 

%. Siffrorna pekar på att skolsystemet i Sverige gör att en större andel elever klarar att uppnå 

skolans mål. En orsak till det större glappet mellan elever med utländsk bakgrund och infödda 

elever i Sverige kan vara att engelska är ett världsspråk.  De flesta elever med utländsk 

bakgrund i England har tidigare erfarenheter av engelska på grund av språkets stora spridning 

runt om i världen, detta är inte fallet med svenska.   
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Eftersom svenska inte är ett världsspråk blir det problematiskt att integrera elever direkt i 

vanliga klasser. När elever är helt nya i ett språk blir integrationen i vanlig klass nästan 

omöjlig att göra direkt. I England såg vi exempel på vad som händer när elever helt utan 

kunskap i det nya språket integreras i vanlig klass, de får mycket svårt att ta till sig 

undervisningen i alla ämnen. På grund av detta skulle Sverige inte kunna införa systemet med 

direkt integration i vanlig klass, detta skulle inte minska glappet mellan elever med utländsk 

bakgrund och infödda elever.   

 

Genom denna uppsats har vi sett att språkkunskaper påverkar elevers förutsättningar att 

lyckas i skolan. Både i Sverige och i England försöker skolsystemen ge elever med utländsk 

bakgrund de bästa förutsättningarna för att prestera lika bra som infödda elever. Trots dessa 

försök har inte något av skolsystemen lyckats med denna målsättning.   

 

Det är svårt att se att det finns någon perfekt lösning på hur skolan ska gå till väga för att ge 

alla elever samma förutsättningar att nå skolans mål. Men det är ytterst viktigt att alla 

människor som arbetar i skolan är medvetna om att språkinlärning sker under hela skoldagen 

och under många år, bara för att elever har gått i förberedelseklass innebär inte det att de helt 

är ifatt sina jämnåriga kamrater. Därför bör alla som utbildar sig till lärare göras medvetna om 

att det finns svårigheter för elever med utländsk bakgrund som lärare måste hjälpa till att 

överbrygga.  

 

Genom arbetet med denna uppsats har vi fått en bredare och djupare kunskap om hur 

undervisning av elever med utländsk bakgrund kan gå till. I och med vår resa till England såg 

vi hur undervisning av dessa elever går till i ett annat land. När vi jämförde Sverige med 

England såg vi både likheter och skillnader i sätten att undervisa elever med utländsk 

bakgrund. Vi såg dock att inget av länderna har kommit fram till någon ultimat lösning på 

elevers språkliga problem, därför måste ytterligare forskning inom området göras. Genom 

internationella jämförelser så öppnas möjligheter för utveckling av det egna skolsystemet. 

Uteblir undersökningar av hur undervisning går till i andra länder finns risken att utvecklandet 

och förbättrandet avstannar.  
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