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Sammanfattning (på svenska) 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka metoder och hjälpmedel karaktärsämneslärare, och då specifikt de på 

det nationella omvårdnadsprogrammet, använder sig av när de undervisar elever med annan språkbakgrund än 

svenska och som har språksvårigheter. Vi vill öka kunskapen om hur vi som lärare kan förbättra möjligheten för 

dessa elever att nå upp till kursmålen.  

Den metod vi valt för att genomföra denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med 

nio lärare på omvårdnadsprogrammet i tre städer runt om i Sverige.  

Resultatet visar att det är stora skillnader på dessa tre skolor avseende vilka resurser som finns för dessa elever i 

kombination med att det skiljer sig åt hur mycket tid som lärarna får för att hjälpa dessa elever. Lärarna som vi 

intervjuat resonerar lite olika kring hur mycket extra tid och hjälp de ska ge åt dessa elever. Alla är överens om att 

det är ett stort problem. Lärarna anser att de gör så gott de kan och använder sig av ganska lika metoder, vilka ofta 

också styrks av litteraturen. Det samtliga lärare säger sig sakna är kompetens i att undervisa elever med annan 

språkbakgrund. Inte heller i de lärarutbildningar vi känner till tar man upp detta ämne eller undervisar om specifika 

metoder eller hjälpmedel för denna elevgrupp.  

Det de intervjuade önskade sig för att kunna förbättra undervisningssituationen för elever med annan 

språkbakgrund än svenska var inga omöjliga önskningar: datorer till alla elever, att man i ett tidigt skede upprättar 

åtgärdsprogram samt ökat samarbete med de lärare som undervisar i svenska som andraspråk. 

Resultatet visar att behovet av vidareutbildningar i interkulturell pedagogik är stort och bör ske inom en snar 

framtid. 

 

Nyckelord 
 

Språksvårigheter, karaktärsämneslärare, undervisning, multikulturellt 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract (in English) 
 

The aim of this exam paper is to examine what methods and tools vocational teachers, particularly those teaching at 

Omvårdnadsprogrammet, use when educating students with a native language other than Swedish and who also 

have language difficulties. We hope to enhance the knowledge how we as teachers can increase the potential of 

these students. 

In our survey we have used qualitative interviews. We conducted interviews with nine vocational teachers in three 

different cities in Sweden.  

Our result shows big differences in the three schools regarding the resources given to this group of students in 

combination with how much time teachers get to devote to these students in order to help them. The teachers we 

have interviewed have different views on how much time and help they will spend on these students. All the 

teachers agree on that this is a huge problem in these schools today and that they are doing the best that they can. 

The methods they use are pretty similar and the literature corroborates these methods. All teachers claim they lack 

competence to teach students with another first language than Swedish. None of the universities that we know of 

teach future teachers about this group of students, nor do they teach methods and tools to help students. 

When asked what would make teaching easier, the teachers’ requested: computers to all students and that measures 

to help these students are planned early on in their education. Furthermore they felt a need to increase the 

cooperation with the teacher of Swedish as a second language.  
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Inledning 

Undervisning i svenska skolor har traditionellt byggt på det språk som barn har tillägnat 

sig de första sex-sju åren av sitt liv, det vill säga det svenska språket. Vad händer då om 

en elev kommer till skolan med ett annat språk och undervisningen sker på svenska? 

Under senare år har vi haft en stor invandring till Sverige och däribland många barn. År 

2008 var antalet asylsökande till Sverige 24 353 personer. Utav dessa var cirka 7000 

barn (www.migrationsverket.se). Det finns också barn som är födda i Sverige men lever 

i en omgivning där svenska inte är umgängesspråk. Många elever har därför inte de 

kunskaper i svenska språket som lärare i den svenska gymnasieskolan tidigare kunnat 

förutsätta som självklara. För att bli ett bra stöd för eleven och för att kunna hjälpa 

eleven nå utbildningens kursmål behöver läraren kunskaper om språkinlärning och om 

vilken slags undervisning som ska bedrivas för att eleven ska nå målen (Ladberg, 2000).  

I dagens skola ställs det många krav på lärare, det är något som vi ägnat många timmar 

åt att läsa om och diskutera under de tidigare terminerna på Yrkeslärarutbildningen. 

Lärare ska skapa ett meningsfullt utbildningsinnehåll för eleverna under skoltiden. De 

ska också arbeta för att skapa en miljö där man lär för livet. Av läroplanen Lpf 94 

framgår att en av skolans huvuduppgifter är att se till att varje elev får stimulans att växa 

med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att 

uppnå detta ska läraren, enligt läroplanen, vid undervisningen utgå från den enskilde 

elevens behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Läraren ska anpassa sig efter 

eleven och undervisningen ska individualiseras (www.skolverket.se). Hur kursmålen 

ska uppnås står det ingenting om utan det är upp till varje skola och lärare att bestämma 

hur det ska ske.  

Vi står nu inför att skriva ett examensarbete som skall omfatta 15 högskolepoäng och 

har valt att inrikta oss på ett ämne inom didaktiken som kopplas till elever med annan 

språkbakgrund än svenska. De elever som åsyftas i vår studie är elever som deltar i 

kursen svenska som andraspråk och som inte når upp till kursmålen, enligt undervisande 

lärare. Eleverna har tydliga språkproblem när det gäller det svenska språket, men de 

deltar i samtliga karaktärsämnen. 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Föreliggande arbete avser att ta reda på hur lärare i praktiken genomför undervisning för 

elever med språksvårigheter i svenska. I första hand har studien inriktats på hur 

karaktärsämneslärarna gör rent metodiskt, vilka undervisningsmaterial som finns och 

om de använder sig av dem. Även andra aspekter har berörts: bland annat vilka resurser 

skolan tillhandhåller för att underlätta undervisningen, såsom datorer, extra personal och 

om det finns tid att ge extra hjälp i karaktärsämnen till elever med annan 

språkbakgrund. 

Vi har valt att intervjua karaktärsämneslärare som endast undervisar i karaktärsämnen 

på omvårdnadsprogrammet, OP (bilaga 1). 

 Då en av oss under snart två års tid har undervisat på omvårdnadsprogrammet och som 

upplever svårigheter att i karaktärskurserna undervisa elever med annan språkbakgrund, 

hoppas vi genom denna studie finna både verktyg och metoder som underlättar för oss 

som nyutbildade lärare. Vår förhoppning är att även andra kollegor ska kunna ta del av 

vårt material då även de uttryckt att de upplever svårigheter vid undervisning av elever 

med annan språkbakgrund än svenska. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur karaktärsämneslärare i praktiken genomför 

sin undervisning för elever med annan språkbakgrund än svenska och som har 

språksvårigheter. 

Följande specifika frågeställningar behandlas: 

Vad finns det för metoder och hjälpmedel som underlättar för karaktärsämnesläraren i 

sin undervisning av elever med språksvårigheter?  

Vilka resurser har gymnasieskolan för dessa elever?  

Lägger karaktärsämneslärarna extra tid och resurser på dessa elever?  

Vilka pedagogiska hjälpmedel och resurser skulle karaktärsämneslärarna önska att det 

fanns att tillgå i skolan? 
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Bakgrund  

I bakgrunden kommer vi i löpande text att redovisa och redogöra för vad litteraturen och 

forskningen tar upp angående de frågor och teman som vi valt att fördjupa oss i. Vi tar 

upp ämnen som språkutveckling, hinder i undervisningen och undervisningsmetoder. 

Introduktion  

En lärare i dagens skola ska kunna visa upp ett brett register: föreläsa och berätta, 

handleda och ge instruktioner, inspirera och ge eleverna tillfälle att själva forma sin 

kunskap (Egidius, 2005). Listan kan göras ganska lång, men vad händer då jag som 

lärare står inför elever som inte förstår vad jag säger? Elever som inte har det ordförråd 

som behövs för att klara skolan? De elever som har ett annat modersmål än svenska? 

De viktigaste institutionerna i våra barns socialiseringsprocesser är skola och förskola. 

Möten mellan olika kulturer och etniciteter sker också här. För att alla elever ska kunna 

få en god utbildning och för att vi ska kunna göra verklighet av värdegrunden måste 

våra interkulturella elever bli mötta av en öppen kultur och ett interkulturellt synsätt 

(Elmeroth, 2008). 

Cederberg (2006) skriver att det år 2000 var en av tjugo elever med svensk bakgrund 

som saknade behörighet till gymnasieskolans program. För elever med utländsk 

bakgrund var det var femte elev som saknade behörighet. Utländsk bakgrund har man 

om man är född utanför Sverige eller om man är född i Sverige och båda ens föräldrar 

är födda utomlands.  

I dagens Sverige måste alla lärare utgå ifrån att de kommer att ha elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Vi ska också vara medvetna om att dessa elever kan ha 

uppfostrats med värderingar som ser annorlunda ut än vad våra gör. Våra 

tankestrukturer, vår värdegrund och våra referenser skiljer sig också åt (IPD- rapport, 

2001:11). 

Som lärare kan man ställas inför dilemmat att antingen låta de svenska eleverna vänta in 

andraspråkseleverna eller att låta andraspråkseleverna tro att det som sägs i skolan är 

sådant som man varken kan eller behöver förstå (Skolverket, 2003). 
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Omvårdnadsprogrammet 

Alla nationella program omfattar kärnämneskurser, gemensamma karaktärsämneskurser 

samt valbara kurser. Det ingår också ett projektarbete. Gymnasieprogrammens 

inriktning fås genom respektive programs karaktärsämnen, vilket kan variera från skola 

till skola. Omvårdnadsprogrammet är ett av de 17 svenska gymnasieprogram som finns 

idag. 

Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av kunskaper om människan ur ett biologiskt, 

psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv där teoretiska och praktiska kurser 

varvas. Programmet är yrkesförberedande och detta innebär att man kan gå direkt till 

arbetslivet efter avslutad gymnasieutbildning. 

Syftet med omvårdnadsprogrammet är att ge grundläggande kunskaper för arbetslivet i 

verksamheter inom hälso- och sjukvård samt inom vård och omsorg. Programmet syftar 

även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet samt vidare studier 

(www.skolverket.se). 

På omvårdnadsprogrammet undervisas elever i respektive skolas karaktärsämnen. 

Denna undervisning utförs av karaktärsämneslärare. Dessa lärare har en 

yrkesutbildning, exempelvis till sjuksköterska, förutom sin lärarutbildning. De kurser 

som karaktärsämneslärarna på omvårdnadsprogrammet undervisar i finns redovisade i 

bilaga 1. Det är dessa lärare som åsyftas i vårt examensarbete. 

Modersmål & andraspråk 

Språket är avgörande för att vi ska kunna skapa den verklighet vi lever i och hjälper oss 

att interagera med andra (Lahdenperä, 2000). Det talas mellan 3000-5000 språk i 

världen. Människor som lär sig ett andra språk tycker att det är lätt eller svårt beroende 

på hur väl de nya grammatiska reglerna stämmer överens med det första språkets regler 

för hur man konstruerar ord eller sätter samman meningar (Harding & Riley, 1993). 

Man räknar med att det tar mellan sex och åtta år att tillgodogöra sig den undervisning 

som sker på ett andraspråk. Kunskaperna i det andra språket i kombination med elevens 

baskunskaper är avgörande för hur det kommer att gå i skolan (Bergman m.fl., 2001). 

Elever med en annan språkbakgrund använder två olika språk i sitt dagliga liv och oftast 

använder de olika språk i olika ämnesområden som gör att de ofta blandar ihop de två 

http://www.skolverket.se/
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språken. De har sällan kamrater som är svensktalande vilket kan försena 

språkutvecklingen (Harding & Riley, 1993). Om eleven känner att andraspråket inte 

räcker till måste han välja strategi. Antingen ger han upp för att det är för svårt eller 

också blir han en störande elev. Han kan också försöka klara det hela genom att lära sig 

utantill. I många länder är ett memorerande ett mycket viktigare inslag i utbildningen än 

vad det är i Sverige (Bergman m.fl., 2001).  

Ett barn med svenska som modersmål kan ha ett ordförråd på 8000–10000 ord vid sex 

års ålder. Dessutom kan barnet talspråkets uttal och grammatik inför att de ska börja 

skolan. Ordförrådet fylls på med cirka 4000 ord per år. Detta betyder att barn som 

kommer till Sverige när de är 12 år gamla behöver lära sig 28000 ord frånsett de 4000 

orden som varje år läggs till vokabulären (Utbildningsdepartementet, 1995). 

Att lära sig ett andraspråk är väldigt olikt från att lära sig sitt modersmål. Det beror 

delvis på att det sker vid en helt annan tidpunkt i livet än när man lär sig sitt modersmål. 

Därför måste också inlärningen ske på ett annorlunda sätt än vad 

modersmålsinlärningen gör. Ett sätt att mäta en persons språkliga förmåga är att låta 

dem läsa en dagstidning, för att fullt ut förstå det som står krävs ett ordförråd på 40000 

ord. Förstår man det som står i en dagstidning har man möjlighet att delta i ett 

demokratiskt samhälle och ta del av dess åsikts-, värderings-, och beslutsprocesser 

(Utbildningsdepartementet, 1995). 

Det finns undersökningar där resultatet pekar på att det tar nästan två år för de elever 

som är invandrare att uppnå den skicklighet i det nya språket som krävs för att hon ska 

kunna vara delaktig i vardagliga samtal ”ansikte mot ansikte”. Man kan räkna med att 

det tar fem till åtta år att bli så skicklig i sitt nya språk att man kan ta del av all 

undervisning. Det innebär att om en elev kommer till Sverige vid tio års ålder får hon 

kämpa med en form av ”dubbelinlärning” hela sin skoltid (Utbildningsdepartementet, 

1995). 

För att förtydliga detta dubbelinlärande utformades 1987 en tabell av Collier som 

Bergman refererar till i skolverkets Att undervisa elever med svenska som andraspråk 

(2003): 
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ANKOMSTÅLDER GENOMSNITTLIG TIDSÅTGÅNG (ÅR) 

5 - 7 3 - 8 

8 – 11 2 - 5 

12 - 15 6 - 8 

 

Tabellen skall illustrera hur många år det tar att nå samma nivå i skolans olika läsämnen 

som en elev som är född i landet. Tiden varierar beroende på vid vilken ålder man 

påbörjar inlärningen av det andra språket. 

Språkets utveckling leder till en utveckling av tänkandet och har därför stor betydelse 

för lärandet enligt Bergman (Skolverket, 2003). Det kan också vara så att elever som är 

födda i Sverige men levt i en avgränsad språkmiljö, kan ha brister i basen i sitt eget 

språk och det blir då svårt att bygga på andraspråket. Bergman går så långt att hon 

skriver att det är en utopi för läraren att lyckas i en helklass med både svenska elever 

och andraspråkselever med en låg språknivå (Skolverket, 2003). 

Att lära sig ett andraspråk är en process där lusten till att lära måste vara mer 

betydelsefull än korrektheten. Krav på korrekthet får inte förstöra viljan, behovet och 

lusten till att kommunicera (Elmeroth, 2008). 

Hinder i skolsituationen för elever med annan språkbakgrund 

Då undervisningen i skolan bör bygga på de kunskaper eleverna redan har blir det 

problem om eleven har en annan språkbakgrund och har svårigheter i det nya språket. 

Det är önskvärt att läraren har kännedom om att det tar längre tid för eleverna att tala 

och att förstå. För eleverna blir det svårt att formulera ett svar eftersom de både måste 

koncentrera sig på ett innehållsmässigt bra svar och ett språkligt bra svar. Eleverna har 

också svårt att snabbt komma med inlägg i gruppdiskussioner i klassen på grund av att 

de inte kan formulera sig snabbt och det kan finnas kulturella skillnader på hur man tar 

ordet i diskussioner. De kan också ha svårt att förstå innebörden av ord i texter och även 

hur orden står i förhållande till varandra. Det är stor risk att de tappar tråden i en text 

och förlorar greppet om innehållet. För att elever med svårigheter i svenska språket ska 

kunna koncentrera sig ska läraren försöka skapa en lugn och tyst miljö. Om läraren gör 
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ett avbrott i lektionen blir det svårare för eleverna att bevara sammanhanget. Vid 

otydliga instruktioner från läraren om hur en uppgift ska lösas kan det skapa problem 

för eleven. Lättlästa ord anses svårast för eleverna då det till de svåra orden kan 

användas lexikon (Ladberg 2000). Många andraspråkselever skulle klara sig bättre i 

skolan om de fick läsa och skriva på det språk de behärskar (Åhl, 2000).  

Elever med annan språkbakgrund än svenska och som har språksvårigheter i sitt 

andraspråk säger” Jag kan säga det jag vill, men inte i skolan och till främmande 

människor”( Gibbons, 2006 sid 17). För eleverna pågår ständigt en dubbelinlärning då 

de ska lära sig både kursinnehållet och ett nytt språk samtidigt. De lämnar grundskolan 

med sämre betyg än svenska elever (Gibbons, 2006). 

Vad vi inte tänker på är att lärandet bygger på det som våra elever redan känner till. 

Våra svenska elever och de svenska lärarna har en gemensam förståelse av hur skola 

och undervisning är uppbyggd. Skolan grundas på nationella strukturer trots att våra 

elever är postnationella (Elmeroth, 2008).  

För eleverna försvåras utbildningen ytterligare genom att den utbildning vi har i Sverige 

är monokulturell och att det är svenskheten som är norm, vilket beskrivs i statens 

offentliga utredningar, SOU rapport från 2005, som Elmeroth (2008) hänvisar till. Detta 

innebär att dagens lärare saknar kunskaper om hur de ska klara av den mångfald som 

finns i deras klassrum. I många fall ges inte heller något stöd till lärarna från 

skolledningen. 

Utvärderingar från ett antal multikulturella klasser visar att den undervisning lärarna 

bedriver sker så som om alla elever i klassen hade svensk språkbakgrund trots att det 

var flertalet elever med annan språkbakgrund än svenska i dessa klasser (Lahdenperä, 

2000). 

Om inte en lärare kan göra en korrekt bedömning av elevens språkförmåga kan all 

undervisning bli helt värdelös och leda till att elevens motivation för fortsatta studier får 

sig en törn (Skolverket, 2003). Elmeroth (2008) tar upp resultat ur skolverkets 

lägesbedömning från 2006: där skrivs det att skolor har låg förmåga att kunna skilja på 

språksvårigheter och andra särskilda stödbehov. Detta resulterar i att elever ges 

speciallärarinsatser när de egentligen borde fått en blandning av 
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modersmålsundervisning, studiehandledning på sitt modersmål och svenska som 

andraspråk. 

Eleverna med annat modersmål än svenska behöver först och främst ett språk som de 

kan använda för att få tillgång till gemenskapen med kamrater men de ska också kunna 

få tillgång till det svenska samhället i stort. Svenska som andraspråk är lösningen för att 

de ska kunna tillgodogöra sig skolans ämnen. För att språket ska utvecklas måste 

inlärningen ske kontinuerligt och hela tiden (Skolverket, 2003). 

För att kunna minska problemen i vardagen för denna elevgrupp har man sett att 

lärarbekräftelse är en stor framgångsfaktor: finns den har ungdomarna en större 

möjlighet till en positiv skolkarriär (Cederberg, 2006). Hittills har man mest kunnat se 

att de elever som kommer till Sverige under tonårstiden många gånger har svårt att få 

till stånd en resultatrik skolkarriär. Lärarbekräftelse ger tryggare barn och enligt Egidius 

(2005) vågar trygga barn både vara sig själva och prova nya vägar. Elmeroth (2008) 

anser att elever som fått höra av sin lärare att de kommer att klara sig i samhället gör 

det. Får man en positiv spegelbild leder det till ett ökat självförtroende och en större 

motivation, medan en negativ spegelbild får motsatt effekt. 

Metoder och hjälpmedel som lärare använder för att underlätta undervisningen 

Att utse några faddrar i varje klass som kan hjälpa och stötta elever med annan 

språkbakgrund och som har språksvårigheter i svenska kan vara ett sätt att underlätta för 

läraren.  

För att underlätta för denna elevkategori bör läraren börja och sluta sina lektioner på 

samma sätt samt låta några fasta moment återkomma under lektionernas gång.  Som 

lärare ska man undvika att hoppa mellan tema, istället ska man försöka hålla en röd tråd 

vid undervisningstillfället och inte heller växla tempus (Ladberg, 2000). Ytterligare en 

sak som man kan tänka på som lärare är att inte sluta en mening med en preposition 

(Harding & Riley, 1993).   

Viktigt är också att som lärare skapa en sådan värme och tolerans i klassen att alla vågar 

ställa frågor. Läraren ska uppmana eleverna att fråga när de inte förstår. Det kan annars 

bli så svårt för eleverna att de blir passiva, slutar lyssna och börjar dagdrömma. Ett 

misstag som lärare ofta gör är att de förenklar på fel sätt, eleverna behöver nämligen 
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läsa mer och inte mindre. De behöver också språkligt stöd oftare än ett tankemässigt 

stöd (Ladberg, 2000). 

Att ha en modersmålslärare till hjälp kan vara en bra metod då hon ofta vet var farorna 

lurar. Positivt kan vara att låta eleverna arbeta i grupperingar med teman som engagerar 

dem. De bör helst arbeta i heterogena grupper vilket gör att de kan söka kunskap på 

flera språk vilket i sin tur kan gynna slutresultatet. Det är också viktigt att få elevers 

föräldrar engagerade i sina barns undervisning (Ladberg, 2000). Detta kan vara svårt 

pga. språket, därför måste läraren utveckla en stark relation med dessa elever och 

fokusera på dem istället (Runfors, 2003).  

Litteraturen ger exempel på konkreta metoder och hjälpmedel som läraren kan använda 

sig av och vi har valt ut några av dessa. 

Ladberg (2000) anser att det är viktigt att man engagerar elevens alla sinnen, och då kan 

rollspel vara en god inlärningsmetod. Läraren kan också låta eleverna skriva i en 

loggbok vad de lärt sig varje vecka. Att låta eleverna genomföra gruppdiskussioner 

istället för att på egen hand läsa stora textmassor kan underlätta deras inlärning 

(Hultinger & Wallentin, 1996). Läraren kan göra upp en lista på de svåra ord som 

kommer att användas i undervisningen och förklara dem separat. Både lärare och elever 

ska rita mycket utifrån det tema som behandlas i undervisningen. Redovisningar på lätta 

frågor bör ske muntligt medan redovisningar på mer komplexa frågor bör ske skriftligt 

(Åhl, 2000). Biblioteken kan man med fördel utnyttja då de kan hjälpa till med att 

införskaffa inläst kursmaterial och kan också hjälpa till med att finna böcker med lättare 

texter och mycket bilder (Gibbons, 2006). 

Bergman m.fl. (2001) anser att läraren bör ge elever med språksvårigheter en lektion 

extra i veckan. Det är också viktigt att eleverna får hemläxor som följs upp av läraren 

och att avskrivningar inte accepteras. 

Om det i klassen finns tillräckligt många andraspråkselever med språksvårigheter kan 

det finnas vinster med att låta dessa elever bilda en mindre undervisningsgrupp, 

åtminstone i vissa ämnen. Annars kan det finnas risk för att de förblir väldigt tysta. Det 

kan finnas risker med den lilla gruppen och det kan vara att eleven passiviseras, läraren 

går in för snabbt och förklarar saker som de annars kan tänka ut själva om man ger dem 
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tid. De får mindre social träning och går miste om redovisningar i helklass och får ingen 

träning i att begära ordet (Bergman, m.fl. 2001).  

Det är viktigt att läraren analyserar problemet med elever med språksvårigheter i sin 

klass och undersöker vilka möjligheter det finns för stöd åt dessa elever. Om det finns 

problem bör läraren göra ett åtgärdsprogram, och då engagera både eleven och elevens 

föräldrar i det arbetet (Fredriksson & Wahlström 1997). Åtgärdsprogram görs 

individuellt för varje elev. Där beskrivs vilka problem och svårigheter eleven har. 

Åtgärdsprogrammet ska även innehålla hur läraren och eleven tillsammans tänker arbeta 

med dessa svårigheter, vilka metoder som ska användas samt vilka resurser skolan har 

för dessa svårigheter (Bergman, 2001).  Det är även viktigt att man tar sig tid att 

utvärderar åtgärdsprogrammet regelbundet (Fredriksson & Wahlström, 1997). 

I årskurs ett på de flesta gymnasieskolor i Sverige genomförs ett test där man 

efterforskar hur långt eleven kommit i sin språkutveckling. Testet består av ett antal 

tecken-, ord- och meningskedjor som eleverna ska lösa. Bedömningen av elevens 

resultat tolkas sedan enligt en speciell skala den såkallade Stanineskalan. 

Bedömningsskalan är numerisk mellan ett och nio. Elever som uppnår ett och två på 

skalan ska följas upp och utredas vidare (Johansson, 2004).  

Eleven bör få hjälp och stöttning av sådan karaktär att det leder eleven till nya 

färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse. Stöttningen ska läraren stå för 

och vara av det slag att det eleven får hjälp med nu av lärare ska han kunna göra på egen 

hand efter ett tag (Gibbons, 2002). De läroböcker och hjälpmedel som finns idag är 

utformade för svenska barn och deras språkkunskaper men det är inte alltid de eleverna 

vi har framför oss i klassrummet (Runfors, 2003). 

Lärarens interkulturella förhållningssätt 

En lärare bör vara medveten om sin egen kulturbakgrund och även ha viljan att lära sig 

om sina elevers kulturella bakgrund. Detta kan bidra till att utvecklingen av 

arbetsmetoder gynnas och att läraren kan se sin arbetsinsats som professionell. Läraren 

bör också se sin undervisningsuppgift som både utmanande och spännande. Att ha höga 

förväntningar på eleverna och deras prestationer gynnar skapandet av goda 

inlärningsmöjligheter. En lärare måste också känna till att bristande språkkunskaper inte 

är samma sak som bristande tankeförmåga (Lahdenperä, 2004). 
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I lärarlagen bör det ingå både ämneslärare och lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk. Undervisningen kan med fördel vara ämnesövergripande för att utveckla det 

interkulturella pedagogiska arbetet. Även skolledningen måste arbeta aktivt med att 

ändra fokus från elevers svårigheter och problem till att istället fokusera på lärarens 

undervisningssvårigheter och med hjälp av vilka resurser och metoder man kan 

minimera dessa svårigheter (Lahdenperä, 2004). Att få undervisning på sitt modersmål 

är sällan möjligt (Ladberg, 2000). 

När man arbetar med elever med stora och ytterst speciella behov, vilket man gör om 

man är lärare på en mångkulturell skola, kan man komma till en punkt när man nästan 

ger upp. När man i en sådan skola ger uttryck för denna uppgivenhet, bottnar det i en 

känsla av att inte orka med de förändringar som krävs för att kunna utföra ett arbete som 

är tillfredsställande både för läraren och för dennes elever. Läraren kan se dessa elever 

som ytterligare belastningar i arbetet istället för de tillgångar de kan medföra. 

Traditionell undervisning fungerar helt enkelt inte för denna elevgrupp (Hultinger & 

Wallentin, 1996). Läraren har en stor pedagogisk frihet men de flesta anser att den 

friheten begränsas av läroplaner, kursplaner och målformuleringar (Fredriksson & 

Wahlström, 1997).  

I läroplanen står det att en lärare ska utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar och erfarenheter. Detta kan vara svårt att uppnå om lärarna inte har 

kunskaper om de förhållanden som eleven kommer ifrån. Det är därför viktigt att lärare 

blir medvetna om sin egen inställning och attityd till elever med icke svensk bakgrund 

(IPD- rapport, 2001:02). 

Det kan för läraren vara svårt att inse hur det känns för de elever som befinner sig i en 

miljö där man inte förstår något av vad någon annan säger. Lahdenperä (2004) föreslår i 

sin avhandling att man kan utsätta lärare för liknande upplevelser: att man på ett 

seminarium har all undervisning på ett okänt språk. Syftet är då att man själv ska 

uppleva den känsla av hopplöshet som infinner sig när man inte förstår något av det som 

sägs (Lahdenperä, 2004). 

Lärarutbildningen  

Lärarutbildningen skulle kunna vara mer inriktad på att utbilda lärare för en 

mångkulturell skola. Man bör också öka intaget av studenter med annan språkbakgrund 
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än svenska, på lärarutbildningen. Det vore önskvärt att kunna öka 

kompletteringsutbildningar inriktade på elever med annan språkbakgrund. För de flesta 

lärare finns ett behov av att få utbildning kring interkulturell undervisning (Fredriksson 

& Wahlström, 1997). Det är också hög tid att samtliga lärare på våra skolor fortbildas så 

att ett interkulturellt och språkutvecklande arbete kommer igång på alla skolor i landet. 

Då det idag inte finns akademiskt utbildade lärare på våra universitet för att hålla i 

sådana utbildningar lär detta dröja (Åhl, 2000). Ett ökat kulturellt utbyte bland lärare 

skulle också ses som ett led i rätt riktning. Lärarutbildningen bör också ha utbildning i 

andraspråksundervisning inlagt i den traditionella utbildningen, som man då kan 

använda i sin ämnesundervisning som färdig lärare (Fredriksson & Wahlström, 1997).  

Gymnasieskolan idag och dess resurser 

Ledningssvårigheter och en otydlig organisation i skolan försvårar arbetet med elever 

med språksvårigheter. En genomtänkt arbetsfördelning mellan lärarna på skolan och 

utvecklade undervisningsformer kan vara till fördel för denna elevgrupp. Man kan låta 

föräldrar komma till skolan och hjälpa till i undervisningen. Skolledningen bör se till att 

klasserna inte är för stora. Att låta eleverna arbeta i en liten grupp, utan att bedriva 

diskriminering har visat sig ge goda resultat enligt Invandrarbakgrund eller 

språksvårigheter? (Lahdenperä, 2003).  

Då många skolor lever i en tid där besparingar och nedskärningar av personal är en 

central fråga kan man undra hur lärare ska få resurserna att räcka till för att ge alla en 

bra undervisning (Bergman, 2001). Om skolorna ökade personaltätheten skulle det 

kunna resultera i att elever med annan språkbakgrund än svenska i större omfattning når 

kursmålen än vad de gör idag (Lahdenperä, 2004).  

Tidigare och pågående forskning 

Forskningen är idag mycket sparsamt representerad (Åhl, 2000). I Skolverkets rapport 

nr.79 (1995) framkom att grundskoleelever med annan språkbakgrund än svenska oftare 

ser på TV och video än svenska elever i samma ålder. Det de tittar på i första hand är 

program på sitt förstaspråk. De svenska eleverna får höra mer högläsning hemma, de får 

oftare hjälp med läxor och de läser dagstidningar i större utsträckning än elever med 

annan språkbakgrund. Studien som gjordes med hjälp av läsprov och enkäter visar att 

elever med annan språkbakgrund inte förfogar över den kulturkompetens som fordras 
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för att förstå vissa texter och att de därför ligger lägre än svenska elever i läsförståelse. I 

studien framkom också att svenska elevers föräldrar frågar mer om skolarbetet och att 

de svenska eleverna inte behöver hjälpa till lika mycket hemma. Slutsatsen av 

undersökningen var att det är en god investering att satsa på att ge elever, med en annan 

språkbakgrund, goda språkkunskaper (Skolverket, 1995). 

Pirjo Lahdenperä gjorde 1997 en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med 

invandrarbakgrund. Redan Lgr 80 förordade åtgärdsprogram som ett instrument i skolan 

i det individinriktade arbetet kring en elevs problem. Det ska upprättas av läraren 

tillsammans med föräldrar och andra team-medlemmar i skolan. Enligt Lahdenperä 

innehåller ett åtgärdsprogram en analys av elevens behov, miljö, utveckling, förbättring 

och tänkande. Där ska också stå vilket som är var och ens uppgifter och ansvar. Syftet 

med ett åtgärdsprogram ska vara att individualisera elevens undervisning och att 

använda elevgruppen som stöd. Det ska också vara ett sätt att kommunicera om och 

kring en elev. Lahdenperä menar dock att hon har svårt att se generellt vad ett 

åtgärdsarbete skulle kunna innebära, då varje skola ändå har sin egen historia. I 

Skolverkets nyhetsbrev, februari 1995, betonas behovet av skriftliga åtgärdsprogram för 

elever med särskilda behov enligt Åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund 

(Lahdenperä, 2003). 
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Metod 

Metodval  

För att få ett bra underlag till ett relevant resultat utifrån de frågeställningar som vi 

formulerat valde vi att göra en kvalitativ studie (Trost, 2005). Den kvalitativa studien 

beskriver, återberättar och tolkar det som lärarna vi intervjuat delger oss i de 

genomförda intervjuerna. I vårt examensarbete blir beskrivningen av verkligheten inte 

objektiv utan den blir beskriven så som den tolkas av oss som individer. 

Vi har inte hittat någon forskning att använda oss av där man tar upp 

omvårdnadsprogrammet och vår frågeställning. De områden vi sökt inom förutom 

pedagogiken är: sociologi och psykologi, dock utan resultat. 

Intervjuernas genomförande 

De nio intervjuerna är genomförda på tre olika gymnasieskolor runt om i Sverige. 

Skolorna är inte slumpmässigt utvalda så tillvida att en skola är lokaliserad där vi bor 

idag och de andra två finns i våra tidigare hemorter. Vi har intervjuat tre lärare på 

vardera gymnasieskolan. Dessa lärare är alla verksamma på omvårdnadsprogrammet. 

Program och lärare är valda därför att vi själva kommer att vara verksamma som lärare 

på just omvårdnadsprogrammet. Om någon av dessa lärare inte hade kunnat ställa upp 

hade vi kontakt med ytterligare en skola nära vår bostadsort, men det blev aldrig 

aktuellt. En intervju har kompletterats per telefon i efterhand då denna lärare skulle gå 

en kurs som berörde vår frågeställning avseende elever med annan språkbakgrund än 

svenska. Vi hade som förhoppning att det läraren fått utbildning om på den kursen även 

kunde tillföra vår studie en hel del kunskap och material.  

Inför intervjuerna tog vi kontakt telefonledes med dem vi skulle intervjua för att 

bestämma plats och tidpunkt för intervjuerna. Intervjupersonerna fick tillgång till de 

frågor som vi planerade att ställa under intervjuerna (bilaga 2). De informerades även att 

intervjutiden var beräknad till 30-40 minuter och att vi också att vi hade för avsikt att 

använda bandspelare vid intervjuerna och frågade därför respektive respondent om de 

samtyckte till detta, vilket samtliga gjorde. 

Fördelen med att använda en bandspelare vid intervjutillfället är att man bättre kan 

koncentrera sig på frågorna och svaren istället för att endast anteckna (Trost, 2005). 
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Urval   

Avseende intervjuerna så är de vi intervjuat utvalda enligt följande kriterier: 

- Skall vara behöriga lärare 

- Verksamma på omvårdnadsprogrammet 

- Lärarna skall ha erfarenhet av att undervisa elever som har annan språkbakgrund 

än svenska 

- Lärarnas antal verksamma år skulle variera  

Detta urval skall förhoppningsvis leda till att undersökningen innehåller personer med 

olika erfarenheter. 

De nio lärare som vi har intervjuat är samtliga kvinnor. Åtta av de nio lärarna är 

sjuksköterskor. Den nionde är utbildad social omsorgslärare. De har arbetslivserfarenhet 

som sträcker sig mellan 4 och 34 år inom skolväsendet. En av de nio arbetar halvtid på 

en kommunal gymnasieskola och halvtid på en privat skola. Övriga arbetar på 

kommunala gymnasieskolor. 

De manliga lärare som arbetade på de skolor vi besökte var inte enbart 

karaktärsämneslärare utan undervisade också i något av skolans kärnämnen. På grund 

av detta föll de utanför ramen för våra urvalskriterier. 

Vi kommer av etiska skäl inte att synliggöra vilka skolor och lärare vi besökt. Se även 

rubriken ”etiska överväganden”. Skolorna är spridda över landet och tre av lärarna är 

sedan tidigare kända av oss. 

Intervjuer  

Då syftet med denna studie är att ge oss hjälpmedel och metoder för vår framtida 

undervisning har vi valt en öppen intervjuform. 

En provintervju gjordes med en språklärare och utifrån den responsen gjorde vi ett par 

justeringar i våra frågeställningar. Intervjuerna genomfördes innan vi påbörjade 

bearbetningen av materialet. Vi hoppas att det förhindrat oss från att påverkas eller 

påverka de återstående intervjuerna. 

Vår avsikt under intervjuernas genomförande var att skapa ett så behagligt klimat som 

möjligt. Vi lät lärarna välja plats för intervjun. Platserna varierade något: en valde att 
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vara i sitt arbetsrum medan någon annan valde ett gemensamt utrymme för lärarna. 

Detta innebar att vi vid några tillfällen under ett par av intervjuerna blev störda och 

avbrutna och det kan ha påverkat slutresultatet. En av oss skötte frågeställningarna och 

bandspelare medan den andra antecknade under intervjuns gång. Vi tror att det 

underlättade för de intervjuade att det enbart var en av oss som ställde frågor. Om man 

kan uppnå ett bra klimat vid en intervju ger det möjlighet till ett samspel mellan den 

som intervjuar och den som intervjuas (Lantz, 2007). Efter intervjuerna gav vi de vi 

intervjuat tid att ställa frågor kring detta. Som avslutning på varje enskild intervju 

gjordes en kort sammanfattning av det som tagits upp och sagts. I samband med att vi 

tackade för deras deltagande frågade vi om vi kunde få återkomma om det behövdes 

kompletterande uppgifter. Samtliga samtyckte till detta. 

Man ska inte förväxla en intervju med ett samtal: intervjun är enbart till för att samla 

information, en intervju har ett syfte eller en avsikt till skillnad från ett samtal. Den 

person som intervjuar kommer att styras av de tankar och åsikter som hon har kring det 

ämne som skall diskuteras. Det går inte att utföra en intervju helt neutral. Avgörande för 

resultatets tillförlitlighet avgörs av det samspel som uppstår mellan den som intervjuar 

och den som intervjuas (Lantz, 2007). 

Bearbetning av insamlat material 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant så att det blir så komplett som möjligt 

(Merriam, S.B., 1994). Nästa steg var att försöka gruppera lärarnas svar och åsikter till 

de frågeställningar som vi angett i syftet till detta examensarbete. Utifrån detta har vi 

fokuserat på att hitta gemensamma nämnare, lösningar, hjälpmedel och metoder som är 

det vi eftersöker. Vi strävar efter att hitta de röda trådarna och det redovisas i 

resultatdelen av rapporten (Carlström, I & Carlström-Hagman, L., 2007). 

Vi hade vissa svårigheter med att skriva ut intervjuerna, ibland var det svårt att höra vad 

som sades på bandet och den intervju som kompletterades per telefon var också svår att 

lyssna av så viss information kan ha blivit feltolkad. 

Utifrån våra förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter görs våra tolkningar av 

det intervjumaterial som vi samlat ihop. Tolkningen kan då ha blivit både selektiv och 

subjektiv (Lantz, 2007).  
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En modell för att bearbeta kvalitativ data beskrevs i Lantz bok (2007). Vi har sedan 

anpassat den till vårt material: 

Datainsamling Finna de röda trådarna som avspeglar innehållet  

 

  

Datareduktion 

 

 Att söka mönster 

 

 Kritisk granskning av dragna slutsatser 

 

Reliabilitet och validitet 

En mätning eller en intervju ska genomföras så noggrant som möjligt. Denna 

noggrannhet kan man mäta genom att undersöka reliabiliteten, tillförlitligheten, i en 

studie. Trost (2005) skriver att kvalitativa studier aldrig ger en hög reliabilitet. Graden 

av reliabilitet blir lägre då de personer vi intervjuat inte var slumpmässigt utvalda. 

Lokalerna där intervjuerna genomfördes var inte heller jämförbara då vi vid ett par av 

intervjuerna blev störda av telefoner som ringde och andra lärare som kom och gick i 

lokalen medan andra intervjuer var utan avbrott. Resultatet av vår studie kan också ha 

påverkats av det faktum att några av intervjupersonerna var kända av oss sedan innan. 

Vi utförde en telefonintervju och en sådan kan aldrig uppnå det djup som man 

eftersöker i kvalitativa studier (Trost, 2005), därför sänker denna intervju reliabiliteten 

för studien. 

Intervjuerna har genomförts på ett korrekt sätt och de föregicks av en provintervju. Efter 

varje enskild intervju gjordes en sammanfattning som sedan tolkades av oss. Här kan fel 

ha uppstått då vi inte lyssnat av dessa intervjuer helt förutsättningslöst. Om vi velat öka 

reliabiliteten för detta examensarbete skulle vi kunnat komplettera med en 

observationsstudie av lärarnas undervisning. 
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Vi anser att studien har en hög validitet då den undersöker det som vi avsett att mäta. I 

denna studie handlar det om en innehållsvaliditet då vi utfört en kvalitativ 

intervjustudie. Frågorna till intervjun godkändes av en svensklärare som granskade dem 

i syfte att språkliga missförstånd skulle undvikas. Validiteten ökar då lärarnas svar ofta 

är samstämmiga trots den geografiska spridningen och de olika förutsättningarna som 

råder på respektive skola 

Validiteten har mer med vår skicklighet att göra än vad reliabiliteten har. Reliabiliteten 

är svårare att påverka för oss. Vår bedömning är att om studien skulle göras om och 

granskas av någon annan skulle denna person komma fram till ett liknande resultat trots 

att verkligheten är föränderlig. 

Etiska överväganden 

Vi har arbetat utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2001) 

utformat.  I sin skrift redogör de för fyra allmänna huvudkrav vid all form av forskning: 

 Informationskravet, forskarna ska upplysa de tilltänkta respondenterna om: 

o Syftet med studien 

o Att allt deltagande är frivilligt och att de deltagande kan avbryta sin 

medverkan när som helst (HFSR, 2001). 

Vi har informerat om detta när vi kontaktade respektive lärare per telefon. 

 Samtyckeskravet, syftar till respondenterna samtycker, säger ja, till att delta i 

studien (HFSR, 2001). 

Vid den första kontakten som togs med lärarna gav vi information om att allt deltagande 

sker helt frivilligt och vi fick då ett muntligt samtycke från var och en av de nio vi 

intervjuat. 

 Konfidentialitetskravet, allt insamlat material kommer att behandlas med stor 

konfidentialitet (HFSR, 2001). 

Allt insamlat material har bara vi tagit del av under arbetets gång. Vi har förvarat 

materialet så att ingen obehörig har kunnat komma åt detsamma. 
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 Nyttjandekravet, innebär att allt det material som samlas in under arbetets gång 

enbart får användas till avsedd forskning (HFSR, 2001). 

För vårt arbete innebär det att alla bandinspelningar och alla anteckningar som skapas 

under arbetets gång kommer att förstöras efter det att examensarbetet är färdigställt och 

godkänt. 

Metoddiskussion  

Vi anser att en intervjustudie var bästa sättet för att kunna få svar på de frågeställningar 

vi har angett i vårt syfte. Frågorna (bilaga 2) hade kunnat vara av högre kvalitet om vi 

som intervjuare formulerat dem tillsammans med intervjupersonerna. Att använda 

bandspelare var till god hjälp för oss när vi sedan bearbetade materialet då vi inte enbart 

behövde förlita oss på anteckningar gjorda under intervjuerna. Banden finns sparade och 

även så de anteckningar vi gjort, detta för att kunna göra ytterligare kompletteringar 

eller granskningar. 

Det faktum att det är så få utförda intervjuer innebär att vi inte kan ge ett generellt 

resultat som ger oss möjlighet att dra otvetydiga och klara slutsatser. Däremot anser vi, 

att vi genom dessa intervjuer, fått en mångsidig belysning på våra frågeställningar. 

En gruppdiskussion hade kunnat vara ett bra alternativ för vår studie, men då vi vet att 

en del kan vara blyga och inte skulle ha kommit till sin rätt i ett sådant forum medan 

andra kanske hade dominerat diskussionen. Därför valde vi bort denna 

undersökningsform då vi tror att värdefull kunskap och informationen hade gått 

förlorad.  

Enligt Trost (2005) är den kvantitativa metoden mer pålitlig än den kvalitativa då den 

anger siffror och statistik istället för upplevelser och känslor. För att kunna uppnå syftet 

i detta arbete där vi efterfrågar svar som mer har karaktären av upplevelser och känslor 

blev det naturligt att arbetet har en kvalitativ metod. 

Studien skulle även ha kunnat omfatta lärare på andra yrkesförberedandeprogram och 

inte enbart på omvårdnadsprogrammet. Då vi själva är blivande omvårdnadslärare 

önskade vi främst få kunskap om de karaktärsämneskurser som vi i framtiden kommer 

att undervisa i.  
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Resultat  

Resultatet för detta examensarbete baseras på de nio intervjuer som vi gjort med 

omvårdnadslärare på tre olika gymnasieskolor runt om i Sverige. Vi kommer inte att 

redovisa de enskilda lärarnas svar utan vi har istället valt att göra sammanfattningar av 

intervjusvaren. 

 Citat kommer att illustrera enskilda lärares åsikter. 

Hjälpmedel och undervisningsmetoder 

Nästan samtliga lärare vi intervjuade med svarade till en början att de inte hade några 

särskilda metoder eller hjälpmedel för att underlätta undervisningen, men när de 

funderat en stund försökte de sätta ord på vad de dagligen gör i klassrummet. 

Flera gånger säger lärarna att det är svårt, en av dem uttrycker sig så här: 

”Jag vet egentligen inte hur jag ska kunna hjälpa dem när de inte förstår” 

Genomgående är att lärarna skriver mycket på tavlan. Där gör de lite olika: någon 

skriver rubriker och någon skriver hela meningar. Att rita är ett annat vanligt 

hjälpmedel. Visa film, använda åhörarkopior så att eleverna kan fokusera på att lyssna 

och inte på att skriva samt overhead bilder med stödord är andra metoder som används i 

undervisningen. 

Vanligt är att läraren tar med sig både synonymordböcker, svenska ordböcker samt 

medicinska lexikon till klassrummen. Hur man sedan använder dem varierar en del. 

Någon lärare låter eleverna själva leta upp orden medan en annan slår upp orden åt 

eleverna. Vilket sätt som fungerar bäst avgör var och en. En lärare uppmanar sina elever 

att köpa lexikon på sitt eget språk, detta får eleven bekosta själv. 

Ett annat övergripande svar är att lärarna ägnar en stor del av lektionstiden åt att 

förklara ord och begrepp: vad de betyder och vad de innebär. Någon av lärarna försöker 

ibland förklara på engelska om det underlättar för eleverna. En lärare sa att det inte var 

ovanligt att invandrarflickorna hjälpte varandra på lektionerna och det uppmuntrade 

hon, för det har eleverna stor hjälp av. Tydligt är att en stor del av tiden går åt till att 

förklara om och om igen. Eller som en lärare säger: 
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”Jag vänder verkligen ut och in på mig själv ibland” 

Lärarna är överens om att en lättare kursbok vore det bästa hjälpmedlet. Flera av lärarna 

håller kontakt med bokförlagen för att kunna vara uppdaterade avseende nytt och 

aktuellt kursmaterial. Dessa böcker ska innehålla lättare texter och mycket bilder. Flera 

av lärarna använder dem och en lärare säger att kursböckerna blivit mycket bättre de 

senaste åren. Samtidigt uttrycker en annan sina farhågor för att böckerna inte blir lika 

omfattande som det ordinarie kursmaterialet. Denna lärare har i allt större utsträckning 

börjat göra sitt eget material, egna kompendium. För att dessa ska bli så tydliga och 

lättförståeliga som möjligt innehåller de korta meningar, mycket radas upp i punktform 

och framförallt lyfts bara det viktigaste fram. Hon skriver också små sammanfattningar i 

kompendiet med. Samma lärare tänker mycket på hur hon talar i klassrummet: hon 

använder ett så enkelt språk som möjligt, korta meningar samt ord som inte bör 

innehålla mer än fem bokstäver. Gör de det försöker hon dela upp dem i två ord för att 

de ska bli enklare att förstå. 

När lärare använder sig av självständigt arbete för eleverna med exempelvis 

instuderingsfrågor eller att eleverna får läsa texten själva går läraren runt i klassrummet 

och sätter sig med de elever som behöver hjälp. Man kan också dela upp klassen i 

mindre grupper så att de kan sitta tillsammans och hjälpas åt. Någon grupp som behöver 

lite extra stöd placeras utanför klassrummet i ett grupprum, så att de kan arbeta ostört.  

Trots alla dessa insatser är det svårt att veta om eleverna verkligen förstått det som 

undervisningen handlar om. En lärare använder sig av motfrågor för att försöka försäkra 

sig om att eleverna verkligen förstått. En annan lärare säger att visst förklarar hon om 

och om igen, men är det ändå så att eleven inte förstår, ja då får det vara. 

På en av skolorna har alla elever egna bärbara datorer. Lärarna säger att det är lättare för 

eleverna att organisera sitt skolarbete med datorerna. På en annan skola har två elever 

en dator som de får dela på. 

Vid kunskapskontroller/prov erbjuder flera lärare eleverna möjligheten att få muntliga 

prov istället. Någon lärare låter eleverna skriva sina svar på engelska om det underlättar 

för eleven. 
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Skolornas resurser 

På en av skolorna finns något som kallas för Språngbrädan. Detta är en 

undervisningslokal som är öppen mellan kl.8-16 alla vardagar. I lokalen arbetar tre 

lärare som är behöriga i svenska, engelska och religion. Elever behöver inte anmäla sig 

för att gå dit utan de går dit när de har lust: på håltimmar, före eller efter skolan. Ibland 

kan det bestämmas på en elevvårdskonferens att elever måste gå dit för att få hjälp. 

Syftet med Språngbrädan är att eleverna ska kunna gå dit för att få hjälp med vilken 

kurs som helst, även de inom karaktärsämnena. En av lärarna nämner att vissa elever 

kan känna sig utpekade genom att behöva gå till Språngbrädan. 

Samma skola har också en klass som kallas programinriktat individuellt program, PRIV. 

Eleverna kan här bl.a. läsa kursen vård- och omsorgsarbete under ett år innan de börjar 

studera på det nationella omvårdnadsprogrammet. 

På denna skola använder man också tolkservice framförallt vid elevvårdskonferenser. 

Tolken är då med för att kunna förtydliga vad eleven saknar i de olika kurserna, men 

man använder inte tolk i själva undervisningen.  

Den lärare som även undervisar på en privatskola berättar att när hon undervisar i 

karaktärsämnena har hon alltid en lärare i svenska med på lektionerna. Detta upplever 

hon vara mycket bra för elevernas förståelse och inlärning. 

En av de andra skolorna har vad de kallar ett pedagogiskt kafé som är öppet två 

eftermiddagar i veckan. Dit kan alla gå och det är faktiskt helt accepterat att gå dit 

oavsett om man redan är duktig eller om man behöver extra stöd. Där kan lärarna hjälpa 

eleverna med läxläsning. 

Denna skola har ett flertal specialpedagoger som lärarna säger är väldigt duktiga. Till 

dem kan eleverna få gå efter att man gjort en ansökan. Dit kan de ta med sig sin bok i 

medicinsk grundkurs eller material från ett annat karaktärsämne. 

Den tredje skolan säger sig inte ha några extra resurser för dessa elever förutom 

speciallärarna som undervisar i svenska, engelska och matematik. Dessa 

specialpedagoger kan hjälpa eleverna med att få kursmaterial inläst på band samt med 

elevernas projektarbeten i årskurs tre. Det finns inga specifika resurser för 

karaktärsämnena och lärarna i svenska som andraspråk har inte utrymme under sina 
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lektioner att hjälpa till med karaktärsämnena. Skolan har några specialpedagoger men 

de ska räcka till för alla elever. På den här skolan försöker lärarna stötta varandra: de tar 

av sin planeringstid eller sin fritid och är med på varandras lektioner för att fungera som 

en extra resurs. 

Tid till stödinsatser 

Här skiljer sig en skola från de andra två: här har lärarna avsatt tid på olika sätt för att ge 

just stödundervisning till sina elever. En lärare säger så här: 

”Jag håller mig till de timmar som finns inlagda i mitt schema, jag lägger inte 

ned min fritid på att ge stöd till eleverna” 

Hon säger att de avsatta timmarna är en bit på väg men de räcker absolut inte till. 

På samma skola har de lärare som är mentorer i årskurs ett på omvårdnadsprogrammet 

en schemalagd timme i veckan som fungerar som läxhjälpstimme. Alla elever i klassen 

kan komma dit och få hjälp. Mentorerna tycker att det fungerar väldigt bra och de är 

jätteglada över att de har denna timme avsatt varje vecka. 

En annan lärare, som inte lägger någon extra tid på detta, säger så här: 

”När jag förklarat så mycket och så noggrant som jag bara kan, då får det 

räcka ÄVEN om inte eleven har förstått” 

På de andra skolorna finns ingen tid avsatt specifikt för att lärarna ska kunna ägna sig åt 

att ge stöd till sina elever. För dessa lärare blir det ofta så att man stannar en liten stund 

efter lektionstid och förklarar ytterligare en gång, eller man stannar till i korridoren och 

pratar och förklarar för eleverna. En av lärarna har gett ett mobiltelefonnummer till sina 

elever dit de kan få ringa utanför skoltid. De kan då få saker förklarade och förtydligade 

eller få ytterligare instruktioner för inlämningsuppgifter osv. Flera av lärarna säger att 

det är deras planeringstid som går åt till detta. 

Här följer några citat som illustrerar känslorna kring tidsbristen: 

”Det är så mycket som ska göras på vår schemalagda tid att vi inte har tid att 

andas längre” 

”Jag tänker inte ens tanken på att lägga ned extra tid på dessa elever. Förr la 

jag ned tid på de eleverna, jag tog min planeringstid några timmar i veckan” 
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”Jag ger inte stöd, det finns inte tidsutrymme. Om jag skulle göra det så vill 

jag ha extra lön för det” 

Den lärare som det sista citat kommer ifrån hade tidigare haft tre utländska pojkar under 

en period som hon gav mycket extra stöd till och då fick hon extra betalt för det. 

Två lärare tar upp att de skulle vilja få tid inskriven i sin tjänstgöring för att hjälpa dessa 

elever. Den lärare som arbetar halvtid på en privat gymnasieskola säger att där kan hon i 

större utsträckning få utrymme i sin tjänstgöring för detta ändamål. Hon jämför arbetet 

med eleverna med att ta två steg framåt och ett steg bakåt. En annan lärare säger att om 

hon fick tid i sin tjänstgöring skulle hon kunna sitta i små grupper av elever och där 

kunna gå igenom, förtydliga och hjälpa dem med det som behövs. I en sådan grupp 

skulle hon som lärare få möjlighet att verkligen ta reda på om eleverna har förstått det 

som sagts under lektionen och att de inte bara säger att de förstått. 

”Förstår du?....Ja…Är det säkert?...Ja” 

Resurser och hjälpmedel som lärarna önskar sig 

Lärare på de två skolorna där eleverna inte får en egen bärbar dator har som önskemål 

att eleverna får det. Datorerna skulle dels kunna användas för att söka kunskap själv, 

dels som ett stöd i undervisningen. 

Flera av lärarna önskar sig kursmaterial som är inläst på fler språk så att eleverna kan 

lyssna på materialet på sitt modersmål först för att sedan även läsa eller höra samma sak 

på svenska. En dubbelspråkig bok där texten finns både på svenska och på modersmålet 

samlat i samma bok skulle vara det optimala anser en av lärarna vi intervjuat. Att kunna 

inhandla medicinska ordböcker på flera olika språk skulle kunna underlätta, det är inte 

säkert att eleverna vet vad en term betyder bara för att de får termen översatt till sitt 

språk.  

Kursmaterial som är inläst på CD-skivor eller på band eller som kan laddas ned i 

datorerna är också ett genomgående önskemål liksom att det kom fler kursböcker och 

filmer till de olika kursmomenten, på ett lättförståligt språk. Lärarna återkommer flera 

gånger till att material på andra språk skulle vara till hjälp. En lärare önskar sig mer 

varierade läromedel så att undervisningen skulle kunna bli mer individualiserad. 
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För att kunna individualisera undervisningen säger en annan av lärarna att man ska utgå 

från Stanine testet som görs i årskurs ett på gymnasiet. Utifrån dessa kan man sedan 

göra individuella handlingsplaner/åtgärdsprogram. En av de andra lärarna tror att det 

skulle vara bra att få möjlighet att gruppera eleverna utifrån de förutsättningar de har att 

tillgodogöra sig undervisningen. Det måste dock vara något flytande gränser så att 

eleverna kan tillhöra olika grupper i olika moment beroende på vad som ska göras. 

Önskemålen handlar i stor utsträckning om färre antal elever i klasserna, fler lärare i 

klassrummet och att lärarna verkligen har en pedagogisk utbildning. Som en av lärarna 

utrycker det:  

”Här behövs fler händer, som man säger i vården” 

Ett alternativ kan vara att samarbeta med en lärare med kompetens i svenska som 

andraspråk som en extra resurs i karaktärsämnena. Om inte det är möjligt kan en av 

lärarna i lärarlaget ges fortbildning i svenska som andraspråk och kan då vara en resurs 

för hela arbetslaget. 

Möjligheten till att vara två lärare i klassrummet samtidigt tar flera av lärarna upp. Är 

man flera lärare finns det utrymme för att arbeta i små grupper så att man i lugn och ro 

kan hålla genomgångar, repetitioner och läxförhör. En lärare tror att om gruppernas 

storlek minskade skulle den tid hon idag ägnar åt ordningsproblem minska. 

En av lärarna påpekade att alternativa redovisningsmetoder måste hittas. Denna 

elevgrupp klarar sig inte om det är enbart skriftliga tester anser hon. 

Ett par av lärarna pratar om möjligheten till att en person med samma språkbakgrund 

som eleverna fanns på skolan, en form av kontaktperson, som kan vara med som stöd 

eller tolk när det finns behov på eller utanför lektionstid, men också för att kunna hjälpa 

till vid andra aktiviteter, konferenser och möten. Denna person skulle inte enbart vara 

ett stöd för eleven utan också för läraren. 

En av de vi intervjuat tar upp att man behöver bjuda in föräldrarna till eleverna och ge 

föräldrarna kunskaper om hur det svenska skolsystemet fungerar. Hon önskar också att 

skolan skulle kunna erbjuda en lokal där elever ska kunna få sitta och studera ostört på 

kvällstid.  
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”Min erfarenhet är att dessa ungdomar får hjälpa till så mycket hemma att de 

inte hinner med skolarbetet.” 

Slutligen är det en av lärarna som tar upp att för att bli antagen till ett av deras 

gymnasieprogram, International Baccalaureate, IB, måste eleverna genomgå ett prov i 

engelska för att visa att de behärskar språket tillräckligt bra för att tillgodogöra sig 

undervisningen på det programmet – hennes undran är om det skulle gå att införa ett 

liknande test i svenska på omvårdnadsprogrammet? 

Flertalet av lärarna tar upp att språkkunskaperna måste förbättras innan eleverna 

accepteras på omvårdnadsprogrammet. En säger att elever inte ska tas in på programmet 

förrän de behärskar språket ordentligt. En annan säger att det är A och O att eleverna 

kan svenska. Om eleverna kan bättre svenska behöver de inte ligga efter redan från 

början säger en lärare. Så här säger några lärare mer ordagrant: 

”De klarar inte det här om det inte kan språket..då kan de inte läsa, inte 

förklara för patienterna..kan inte dokumentera och allt det är sånt som tillhör 

grunderna. De ska ju också kunna vara kontaktpersoner för gamla och psykiskt 

sjuka!” 

”Jag tycker inte att det är mitt problem om de inte förstår…är de godkända i 

kärnämnena så ska de ju klara andra kurser också. Och gör de inte det är det 

inte mitt problem” 

”Jag tycker att det är viktigt att satsa på dessa ungdomar för att de ska slippa 

ett utanförskap…om de har språket så minskar risken för utanförskap” 

En av lärarna påpekar att vi måste komma ihåg att eleverna inte har samma bakgrund: 

de kanske aldrig har läst biologi eller naturkunskap i sitt hemland så de ligger efter i 

kunskap redan från början. De känner inte heller till hur svenska samhället eller skolan 

är uppbyggt och fungerar, även sådana saker förlänger inlärningsprocessen. Någon typ 

av preparandutbildning som eleverna påbörjar innan de ansöker till ett av de nationella 

gymnasieprogrammen tror denna lärare skulle vara till fördel för både lärare och elever. 

En annan lärare säger att hon inte skulle kunna välja ut elever till små grupper för hon är 

rädd att de ska känna sig utpekade. Hon önskar istället att eleverna ställde fler frågor. 

Som det är idag sitter de och nickar, det har de lärt sig att man ska göra, det är ett invant 

beteende från deras kultur säger denna lärare. 
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En lärare funderar om det skulle underlätta med en tolk närvarande i klassrummet, men 

bestämmer sig för att det inte är något bra alternativ: 

”Nej, är man så dålig i svenska språket att man behöver ha med sig en tolk i 

skolan….hur ska det då fungera ute i verkligheten eller på APUn?” 
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Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare upplever att det råder brist på specialutformat material för denna 

elevkategori. För att kunna hjälpa eleverna i så stor utsträckning som möjligt har de med 

synonymordböcker, medicinska lexikon och svenska ordböcker till lektionerna. Sedan 

ägnas mycket tid åt att förklara och beskriva, rita och förtydliga, visa film och overhead.  

På en av skolorna har samtliga elever bärbara datorer vilket enligt lärarna underlättar 

undervisningen.  

Några av lärarna ger eleverna möjlighet till muntliga förhör, någon annan gav eleverna 

tillåtelse att skriva svaren på engelska. 

En av lärarna utformar eget kursmaterial och hon anser att det underlättar för dessa 

elever eftersom hon lägger stor vikt vid språket i detta material. Samma lärare lägger 

stor vikt vid sitt eget språk vid muntliga genomgångar, hon försöker använda korta ord 

och meningar. Det var denna lärare som vi gjorde den kompletterande telefonintervjun 

med.  

Skolornas resurser skiljer sig mycket åt. Det finns allt från en lokal som är öppen hela 

dagarna för att få pedagogisk hjälp till att ingen extra hjälp alls erbjuds i 

karaktärsämnena. 

En lärare har valt att inte lägga någon extra tid alls på eleverna om de inte får betalt. På 

en annan skola har lärarna en schemalagd timme i veckan där de kan hjälpa och stötta 

eleverna. En lärare har löst det genom att hon har en mobiltelefon dit eleverna får ringa 

närsomhelst. 

Det som framkommer som önskemål är att samtliga elever ska kunna ha en egen bärbar 

dator, kursmaterial på fler språk och även film som är mer lättförstålig. 

Datorerna skulle kunna användas till inhämtning av kunskap men också för att ladda 

hem kursmaterial. Inläst kursmaterial skulle eleverna kunna lyssna på via datorn. 

Att utforma individuella åtgärdsprogram skulle kunna vara en tillgång tror ett par av 

lärarna. Någon undrar om ett inträdesprov skulle kunna vara en lösning?  
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Många pratar om att få göra elevgrupperna mindre, att man då skulle ”nå ut” bättre. 

Tidigare har det ofta funnits två lärare i klassrummen och det var ett par lärare som 

önskade att det kunde vara så igen. 

Ett önskemål som kom upp var om det fanns möjlighet att i större utsträckning engagera 

föräldrarna: att bjuda in dem till skolan, att de ska få en inblick i det svenska 

skolsystemet.  
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Diskussion 

I den svenska skolan idag finns, enligt de lärare vi intervjuat, inga självklara 

undervisningsmetoder eller verktyg för elever med annan språkbakgrund än svenska. 

Lärarna säger sig sakna utbildning i vad som skulle underlätta undervisningen eller vad 

som är bra verktyg för denna elevgrupp. Vi upplever att lärarna inte efterforskat om det 

finns litteratur eller annat material som kan ge dem kunskap i hur man gör. Det beror 

antagligen på tidsbrist men enligt läroplanen är det deras skyldighet att undervisa på ett 

sådant sätt att eleverna har möjlighet att uppnå kursmålen. Vi tror att det finns lärare 

som inte är insatta i vad gymnasieförordningen och andra styrdokument för 

gymnasieskolan säger om elever med annan språkbakgrund än svenska. Det är kanske 

dags för kommunerna, att i en arbetsplan för lärarna, skriva in vilka skyldigheter var och 

en av lärarna har när det gäller att undervisa elever med språksvårigheter. Inte heller den 

lärarutbildning som vi snart avslutar har tagit upp eller diskuterat att det kan finnas 

svårigheter av denna karaktär. På våra högskolor och universitet finns inte idag någon 

kurs eller utbildning som är inriktad på att ge oss kunskap om hjälpmedel och metoder 

till undervisningen av elever med annan språkbakgrund än svenska och det i sin tur 

beror på att det inte finns några lärare på universitetsnivå med utbildning i detta skriver 

Åhl (2000). Vi ringde några högskolor och universitet för att få detta bekräftat och det 

Åhl skriver stämmer än idag. Detta förvånar oss då vi i Sverige under många år tagit 

emot invandrare: alltså kan inte detta vara ett nytt och okänt problem vilket också flera 

av de vi intervjuat bekräftar.  

I bakgrunden finns beskrivet konkreta exempel på hur läraren som undervisar bör tala 

och formulera sig för att eleverna ska kunna ta till sig så mycket som möjligt av 

undervisningen. Som exempel kan vi nämna att man bör hålla sig till samma tempus, 

inte förenkla språket utan förstärka, be eleven förtydliga istället för att göra det själv 

enligt Ladberg (2000). Våra intervjupersoner känner inte till detta då de i många fall 

istället ägnar sig åt att förenkla språket så mycket som möjligt. När eleverna ser 

tveksamma ut förtydligar man istället för att fråga eleven vad de inte förstått. Några av 

lärarna låter eleverna svara på ett annat språk vid skriftliga prov och det stämmer 

överens med det som litteraturen (Ladberg, 2000) skriver att många skulle klara sig 

bättre om de fick läsa och lära på sitt hemspråk. Men då undrar vi: vad händer när 
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eleverna kommer ut på arbetsmarknaden eller på en APU-placering? Och framförallt 

vem i den svenska skolan kan försäkra sig om att eleverna lär sig det som kursmålen 

efterfrågar? I nuläget finns inte kurslitteratur på andra språk än svenska. Om det hade 

funnits hade det självklart varit en hjälp för eleverna men då syftet med deras skolgång 

ska vara att både lära in en kurs och lära det nya språket tror vi att det ändå inte hade 

varit någon bra lösning på problemet. Vi anser att man bara skjuter upp 

språkinlärningen då. Om vi ändå bestämmer att det skulle vara bra med litteratur på 

andra språk kan vi ju alltid ha i åtanke att de flesta länder har någon form av 

utbildningssystem där man borde kunna hitta enklare medicinsk kurslitteratur som 

skulle kunna hjälpa våra elever. 

Det framkommer tydligt i våra intervjuer att lärarna tycker att det är för låg kunskap i 

svenska språket hos flertalet elever med annan språkbakgrund när de antas till 

omvårdnadsprogrammet. Enligt Skollagen har vi en skola för alla, men kan detta 

försvåra för vissa elever? Vi menar att om läraren inte har kunskaper i språkutveckling 

eller vet vilka metoder som lämpar sig i undervisningen så kan skoltiden bli ett stort 

misslyckande för den enskilde eleven. Borde vi därför införa något slags 

antagningsprov? Eller borde Staninetestet utföras innan gymnasieskolan påbörjas för att 

undervisningsnivån och individuella åtgärdsprogram ska kunna utformas redan innan 

höstterminen i årskurs ett. Att upprätta åtgärdsprogram verkade vara främmande för de 

flesta av lärarna trots att det framgår av gymnasieförordningen (2006) att det skall göras 

för elever som behöver särskilt stöd. Visserligen vilar ansvaret för ett åtgärdsprogram på 

rektorerna, men vi anser att lärarna som undervisar och dagligen kommer i kontakt med 

problemet med undervisningen för denna elevgrupp har skyldighet att slå larm till 

rektorn när ett åtgärdsprogram behöver utformas för den enskilde eleven. Enligt 

Ladberg (2003) kan ett åtgärdsprogram vara ett utmärkt sätt att kommunicera kring en 

elev. Vi undrar varför inte åtgärdsprogram görs i större utsträckning? Är det tidsbristen 

som spelar in eller kan det vara lärarens ointresse? Vi får verkligen hoppas att det inte är 

det senare! 

I en av de kommuner där vi utfört våra intervjuer får alla elever på alla gymnasieskolor 

varsin bärbar dator. På denna skola anser man detta vara en klar tillgång då eleverna kan 

organisera sitt skolarbete bättre. För lärarna skulle det också kunna ses som en resurs då 
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de kan ladda ned extra material i form av fler texter, fler frågor eller film som eleven 

kan utnyttja när de kan och har lust. Genom datorn är det också möjligt att 

kommunicera utanför lektionstid. Detta medför att läraren måste ha tillräckligt med 

kunskap i hur man använder datorer. Tydligt är att datorkunskaperna varierar mycket 

hos de olika lärarna. Om datorn skall fungera som en resurs måste vi lärare kunna hjälpa 

eleven att ladda ner program eller annat som kan behövas. Vi känner inte till hur mycket 

datautbildning lärarna har eller hur mycket deras respektive skola satsar på utbildning 

av sådant slag, men ska vi behålla intresset för skolan hos våra elever måste vi utveckla 

oss och lära oss nya saker. 

En av lärarna gör eget kursmaterial. Hon anser att det fungerar bra men återigen är det 

tid som fordras för att kunna hinna med det. Vi anser att det är en bra metod men det 

krävs baskunskaper i språkinlärning för att kunna göra detta bra, så att både läraren och 

eleven har nytta av det. 

Skolorna skiljer sig åt i stor utsträckning ifråga om vilka andra personalgrupper man 

kan ta hjälp av eller vilka andra resurser som står till förfogande. Två skolor har stor 

hjälp av specialpedagoger dit eleverna kan gå och få hjälp även i karaktärsämnen. Dessa 

skolor har också särskilda lokaler dit elever kan komma för att få stöd och hjälp. Den 

tredje skolan saknar helt denna form av stöd till eleverna, här finns inte heller 

hemspråksundervisning. En friskola har prioriterat att det alltid ska finns med en extra 

lärare på lektionerna i omvårdnadsklasserna. Denna lärare är utbildad i svenska som 

andraspråk. Beror skillnaderna, på skolorna, på ekonomiska förutsättningar, på skolans 

inställning till att stärka och hjälpa eller på vilken erfarenhet det finns av elever med 

annan språkbakgrund. Eller är det ledningssvårigheter och otydlig organisation som är 

orsaken, vilket Lahdenperä antyder (2003). När det ser så olika ut kan vi då leva upp till 

en skola för alla? Eller ska vi även i detta avseende vara beroende av var vi bor?   

Lärartätheten har sjunkit de senaste åren och det har påverkat hur mycket extra tid en 

lärare kan ge till denna elevgrupp. Som det ser ut idag med den tidspress som råder 

skulle lärarna behöva lägga sin fritid på att hjälpa och stödja denna elevgrupp och det är 

de inte villiga att göra, framförallt inte utan extra betalning. Därför är det nog hög tid att 

i lärares tjänstefördelning skriva in timmar som är avsatta för detta ändamål vilket också 

en av skolorna har gjort med gott resultat.  
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När vi under intervjuerna pratade om vilka önskemål lärarna hade för att förbättra 

undervisningen för dessa elever överöstes vi av olika förslag, exempelvis att det kunde 

finnas inläst kursmaterial på elevernas första språk och det borde väl i dagens 

högteknologiska samhälle inte vara svårt att genomföra. Flera gånger pratar lärarna om 

att storleken på klasserna ökat genom åren och det försvårar undervisningen: ett annat 

önskemål var alltså färre elever i varje klass, eller i varje fall att man kunde vara två 

pedagoger och då dela klassen i mindre grupper. En av de intervjuade lärarna tyckte inte 

att man skulle ta ut elever med språksvårigheter i en liten grupp, då det finns risk att 

eleverna känner sig utpekade. Vi anser inte att det behöver vara något negativt utan 

håller med Bergman (2001) som förordar mindre undervisningsgrupper för dessa elever. 

De blir minst lika utpekade i en stor klass där de inte vågar prata eller svara på frågor 

eller vara de som kanske aldrig har bra resultat på prov. 

Skulle undervisning i halvklass kunna utökas? Elevens timantal per vecka ökas inte på 

så sätt däremot ökar timmarna för läraren. Det kan förhoppningsvis finnas någon lärare 

som inte har full tjänst som då skulle kunna hjälpa till. Att sänka lärarnas schemalagda 

undervisningstid skulle ge dem tid till att både hjälpa elever med språksvårigheter och 

göra eget material till dem. Vi anser att detta skulle vara till stor hjälp för både lärare 

och elever. 

Att ha med föräldrar eller någon annan person i undervisningen, som kan elevernas 

språk vore till god hjälp. Då det gäller elever med mycket dåliga språkkunskaper i 

svenska så undrar vi om deras föräldrar behärskar svenska språket så att de skulle kunna 

vara en tillgång i undervisningen. Vår erfarenhet pekar på motsatsen. Men att ge 

föräldrarna bättre och mer information om den svenska skolan och undervisningen på 

deras eget språk skulle ge bättre förutsättningar för en lyckad skoltid. 

Överlag tycker vi att önskemålen inte borde vara speciellt svåra att uppfylla, lärarna 

försöker göra så gott de kan med de resurser de har. Begreppet trolla med knäna ligger 

nära till hands. Till sist handlar allt om ekonomin och att det inte finns pengar. Skulle 

det inte ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ändå vara en bättre resursfördelning av 

pengar om eleverna får rätt hjälp i skolan och tar studenten med fullständigt slutbetyg 

och kan gå vidare till högre studier eller påbörja sin yrkesbana?  
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Snart har det gått sex månader sedan vi började skriva på vårt examensarbete och det 

har tillkommit nya kunskaper i litteraturen. Media har belyst det förslag till lagändring 

avseende åtgärdsprogram som Jan Björklund, utbildningsminister, förordar. I en artikel i 

Dagens Nyheter skriver journalisten Jällhage (2009) att föräldrar skall kunna överklaga 

rektors åtgärdsbeslut om de upplever att deras barn inte fått det stöd och den hjälp de 

behöver för att nå kursmålen. Om en rektor inte klarar att uppfylla det stöd som en elev 

behöver för att nå kursmålen på grund av skolans ekonomiska situation eller av andra 

skäl kan rektor anmäla sig själv till en högre instans liknande sjukvårdens Lex Maria. 

Detta tillägg i skollagen väntas träda i kraft första juli 2011. 

Avslutande reflektioner 

Med detta examensarbete anser vi att vi kunnat besvara det syfte som vi formulerat. Vi 

hade fått ett ännu bättre resultat om vi haft möjlighet att intervjua fler lärare, eller om vi 

också intervjuat lärare på andra yrkesförberedandeprogram. Vi hade lärt oss ännu mer 

om vi utfört observationsstudier: då hade vi kunnat se om det som litteraturen skriver 

om stämmer överens med verkligheten eller om litteraturens råd anpassas till skolans 

värld. 

Ämnet är stort och intresset för att hitta metoder och verktyg för att underlätta 

undervisningen för elever med annan språkbakgrund än svenska är stort bland de lärare 

vi har pratat med. Sätt att gå vidare och utvidga studien skulle kunna vara att undersöka 

ämnet ur ett elev perspektiv. En annan tanke skulle kunna vara att involvera elevernas 

föräldrar för att de ska förstå hur viktigt det är att första språket fortsätter utvecklas 

samtidigt som man lär sig ett andra språk. Vi tänker oss att man genom en studie skulle 

kunna etablera en god relation och kontakt med elevernas föräldrar som i sin tur skulle 

gynna barnets språkutveckling samtidigt som föräldrarna får en inblick i uppbyggnaden 

och strukturen i den svenska skolan och i det svenska samhället. Då kanske man skulle 

kunna tona ned svenskheten i skolan och öppna upp för att den svenska normen minskar 

och istället släppa in det mångkulturella.  

”Föräldrar som anstränger sig att lära sig landets språk och vill lära känna 

dess invånare och samhällsliv, kommer att ge sina barn ett motiv att göra det 

samma.” (Ladberg 2000, s.138) 
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Detta är ett problem som förstärks i tider med lågkonjunktur: idag pratar de flesta skolor 

om varsel och dålig ekonomi. Genom dessa nedskärningar blir det ytterligare press på 

lärarna som redan nu känner att de nått bristningsgränsen för vad de klarar av. Det 

kanske är dags att kräva en riktig arbetsbeskrivning för lärarna så att beslutsfattarna 

inser att det krävs en omfördelning av resurserna i Sverige. 
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Bilaga 1  Exempel på kurser som ingår i omvårdnadsprogrammet  

 

Karaktärsämnen, gemensamma kurser:  650p 

Arbetsmiljö och säkerhet    50p 

Datorkunskap    50p 

Etik och livsfrågor    100p 

Medicinsk grundkurs    100p 

Människan socialt och kulturellt   100p 

Psykologi A     50p 

Vård och omsorgsarbete    200p 

 

Profilkurser Vård och Omsorg:   700p 

Omvårdnad     150p 

Sjukvård     200p 

Lindrande vård    100p 

Geriatrik     100p 

Socialpsykiatri    100p 

Hälsopedagogik    50p 

 

Profilkurser Psykiatri/funktionshinder:  700p 

Omvårdnad     150p 

Psykiatri     200p 

Social omsorg    150p 

Utvecklingsstörning/funktionshinder   200p 

 

Garanterat valbara kurser: 

Engelska B     100p 

Historia A     100p 

Matematik B    50p 

 

Kärnämnen:    750p  

Svenska A-B    200p 

Engelska A     100p 

Matematik A    100p 

Samhällskunskap A    100p 

Idrott och hälsa    100p 

Religionskunskap A    50p 

Naturkunskap A    50p 

Estetisk verksamhet    50p 

 

Individuellt val    300p 

Projektarbete    100p 

 

Totalt antal poäng:    2 500p 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Vilka metoder använder du dig av när du undervisar elever med annan språkbakgrund 

än svenska och som har tydliga språkkunskaper, i karaktärsämnen? 

- Hur ger du stöd? 

- Finns det någon annan på skolan som ger stöd? Resurspersoner? 

- Vilka verktyg finns idag för att underlätta undervisningen för dessa elever? 

- Finns specifika läromedel? 

- Vilka hjälpmedel eller alternativa undervisningsmetoder skulle du önska fanns 

för att underlätta i undervisning av elever med språksvårigheter? 

- Något övrigt? 
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Bilaga 3 Medicinsk grundkurs - Kursplan 

 

Mål för kursen  

Kursen skall ge kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen skall 

också ge kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt 

förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall ge kunskap om vanliga 

sjukdomstillstånd och om läkemedel. Kursen skall även ge kunskap om samhällets sätt 

att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

 ha kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion samt känna till 

människans normala fysiska utveckling från livets början till dess slut 

 ha kunskap om vanligt förekommande mikroorganismer och deras 

spridningsvägar samt ha god insikt och erfarenhet av att förebygga 

smittspridning 

 ha kunskap om och förmåga att uppfatta fysiska och psykiska tecken på vanliga 

sjukdomstillstånd 

 ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande läkemedel, deras 

verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt känna till 

läkemedelslagstiftning 

 ha kunskap om och erfarenhet av första hjälpen till skadad och akut sjuk 

 ha kunskap om och erfarenhet av behandlingar och provtagningar 

 ha kännedom om och kunna använda vanligt förekommande medicinsk 

terminologi 

 ha kännedom om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av 

katastrof och krig.  

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

 Eleven beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. 

 Eleven redogör för tecken på några vanliga sjukdomstillstånd samt ger exempel 

på undersökningsmetoder och behandlingar. 

 Eleven ger exempel på och diskuterar hur smittspridning kan förebyggas. 

 Eleven ger exempel på vanligt förekommande mikroorganismer. 

 Eleven beskriver och ger exempel på samhällets hjälpinsatser i krig och 

katastrofsituationer. 

 Eleven beskriver och utför första hjälpen samt identifierar etiska aspekter i dessa 

hjälpinsatser.  
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Kriterier för betyget Väl godkänt 

 Eleven diskuterar sambanden mellan människa, sjukdomstillstånd och 

läkemedel. 

 Eleven uppfattar och diskuterar fysiska och psykiska tecken på några vanliga 

sjukdomstillstånd. 

 Eleven redogör för och diskuterar undersökningsmetoder och behandlingar 

relaterade till olika sjukdomstillstånd.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 Eleven diskuterar ur olika perspektiv samband mellan människa, miljö och 

sjukdomstillstånd. 

 Eleven analyserar och värderar olika förklaringar till samspelet mellan vanliga 

sjukdomstillstånd och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.  
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