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Abstract

Many students in the Swedish and Norwegian compulsory school do not have qualifi-

cation to search for further education. There is a large part of those pupils who have a 

different native language than the country’s majority language. These students’ possibi-

lities to a fair and equal education is regulated in national laws and regulations of school 

activity, the so-called governing documents.

The purpose of this study is to compare Norwegian and Swedish governing documents 

regarding education for pupils with another native language. The comparison also app-

lies to the requirements that each country has for the students who are looking to the 

Swedish upper secondary school, and its counterpart in Norway, “den videregående 

skolen”.

It is possible to see some similarities in the design of the governing documents and the 

school as an institution. However, there are some differences in the content of teaching 

and the document that governs this. The Norwegian school and Norwegian governing 

documents put more focus on the Norwegian language, while the Swedish school 

system and Swedish governing documents have a more generous attitude towards the 

native language.

Keywords: native language, governing documents, Norwegian 
compulsory school, Swedish compulsory school



Sammandrag

Många elever i svenska och norska grundskolan har inte behörighet att söka till vidare 

utbildning. Det är en stor andel av dessa elever som har ett annat modersmål än landets 

majoritetsspråk. Dessa elevers möjligheter till en rättvis och likvärdig utbildning finns 

reglerade i ländernas lagar och regler för skolverksamheten, de så kallade styrdoku-

menten.

Syftet med denna undersökning är att jämföra norska och svenska styrdokument an-

gående undervisningen för elever som har annat modersmål. Jämförelsen gäller även 

vilka krav respektive land har för de elever som söker till den svenska gymnasieskolan, 

och dess motsvarighet i Norge, ”den videregående skolen”.

Det går att se vissa likheter i utformningen av styrdokumenten och grundskolan som in-

stitution. Däremot finns en del skillnader när det gäller innehållet i undervisningen och 

de dokument som styr denna. Den norska skolan och de norska styrdokumenten lägger 

mera fokus på det norska språket, medan den svenska skolan och de svenska styr-

dokumenten har en generösare attityd till modersmålet.

Nyckelord: modersmål, styrdokument, norsk grundskola, svensk 
grundskola
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1 Inledning

Av de elever som idag går i den svenska skolan, både kommunala och friskolor, är det 

många som lämnar den utan att ha uppnått målen för att ha behörighet till gymnasie-

skolan. Den största andelen av dessa elever är de som har ett annat modersmål än 

svenska. Detta har framgått i olika myndighetsrapporter under 2000-talet, bland annat 

från Skolverket (2008b) och Myndigheten för skolutveckling (2004), och även från 

forskarhåll. De som har ansvaret för att en förändring sker i denna fråga är regeringen 

men framför allt kommunerna, till syvende och sist är det de som har huvudansvaret för 

att eleverna skall lyckas nå målen i skolan. För friskolorna är det ägarna som har detta 

ansvar. 

Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2008/2009 (Skolverket.se), var det totalt 13 314, 

eller 11,2 %, av eleverna i de svenska skolorna som inte lyckades få behörighet till 

gymnasieskolan. För att få denna behörighet krävs att eleverna får betyget G i ämnena 

Engelska, Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk. Av dessa var andelen 

elever som hade utländsk bakgrund 4 504 stycken. Enligt de rapporter som kommit är 

gruppen elever med annat modersmål än svenska den största som inte lyckas få behörig-

het till gymnasiestudier. Detta innebär att de statistiska siffrorna är missvisande1.

Varje gång det kommit nya rapporter om att elever med annat modersmål inte uppnår 

målen för att kunna söka till gymnasiet, uppstår det alltid lite funderingar angående 

detta. Hur ser det ut i andra länder? Är det bara här i Sverige dessa problem finns, eller 

är det likadant i vår omvärld? Det kan väl inte bara vara här som eleverna kan få under-

visning i sitt modersmål eller läser det nya landets språk som andraspråk?

Det här vore intressant att studera, och därför är denna C-uppsats ett alldeles ypperligt 

tillfälle att göra detta. Det land som troligtvis är lättast att studera och jämföra, i varje 

fall avståndsmässigt, är Norge. Som boende i Värmland har jag nära till gränsen och de 

norska skolorna.

                                               
1 Skolverkets definitioner av elever med utländsk bakgrund: elever som är födda utomlands eller elever 
med båda föräldrarna födda utomlands. Därför är denna statistik lite missvisande eftersom det finns 
många elever som har annat modersmål än svenska där bara den ene föräldern är född utomlands. Dessa 
elever räknas in i gruppen av elever med svensk bakgrund. Om även dessa tas med blir andelen som inte 
når målen högre, vilket är fallet i de allra flesta rapporter.
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1.1 Syfte

Syftet med denna undersökning är att jämföra de svenska och norska styrdokumenten 

för att se likheter och skillnader i förhållningssätt till de elever som har ett annat 

modersmål än svenska eller norska i grundskolan. Jag vill även se hur det skiljer mellan 

länderna i fråga om krav för att få läsa vidare efter grundskolan.

1.2 Frågeställning

Frågor som skall bidra till att syftet nås är:

 Vilka likheter och skillnader finns när det gäller förutsättningarna i undervisningen 

enligt gällande lagar och regler för elever med annat modersmål i norsk och svensk 

grundskola?

 Vilka krav och möjligheter finns i respektive land för att söka vidare efter grund-

skolan för dessa elever?

1.3 Avgränsning

För att inte riskera att undersökningen blir för vid och bred, är det endast vad som sägs i 

gällande styrdokument för norsk och svensk grundskola angående elever med annat 

modersmål än de nationella majoritets- och minoritetsspråken (se avsnitt 1.4) som 

kommer att beröras. Det gäller vad som står i de olika lagarna och reglerna om dessa 

elevers utbildning och vilka kraven är för att söka till gymnasiet, eller som det heter i 

Norge, videregående skole. Undersökningen avser inte fri- eller privatägda skolor, 

endast de som bedrivs i kommunal regi.

1.4 Förkortningar och definitioner

• Betygssystem – de betyg som ges i svenska grundskolan är; G= godkänd, VG= väl 

godkänd och MVG= mycket väl godkänd (Skolverket.se). I norska grundskolan är 

karaktergraderna (betygen): 6= framifrå kompetanse (utmärkt kompetens), 5= mykje 

god kompetanse (mycket god kompetens), 4= god kompetanse (god kompetens), 3= 

nokså god kompetanse (relativt god kompetens), 2= låg kompetanse (låg kompetens) 
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och 1= svært låg kompetanse (mycket låg kompetens). Något enstaka ämne har inte 

sifferbeteckning, där anges endast att eleven deltagit (Udir.no 2010:4).

• CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. En gemensam 

europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Denna referens-

ram skall ses som en gemensam grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och 

läromedel för språkinlärning i hela Europa. Den europeiska referensramen är framtagen av 

Europarådet som en vägledning, inte som något som måste följas (Skolverket.se). Grunden i 

dessa ramar är att de är indelade i tre nivåer, som i sin tur är indelade i två nivåer:

A – Användare på nybörjarnivå

A1 Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som 

syftar till att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara 

frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker 

han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar 

långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till. (Skolverket 2007:24)

A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grund-

läggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi , sysselsättning). Kan 

kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av 

information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning 

samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov. (Skolverket 2007:24)

B – Självständig språkanvändare

B1 Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som han/hon 

regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt 

standardspråk. Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden 

där språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända 

eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, 

förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och 

planer. (Skolverket 2007:24)

B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive 

fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande 

och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan 

ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält 

av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar 

vid olika valmöjligheter. (Skolverket 2 007:24)

C – Avancerad språkanvändare

C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. Kan 

uttrycka sig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan 

använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade 

ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. 
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Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en 

sammanhängande helhet. (Skolverket 2007:24)

C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta

information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge argument och

redogörelser i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande

och precist samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

(Skolverket 2 007:24)

• Invandrare – Den som är utlandsfödd med båda föräldrarna födda i utlandet, räknas i 

Norge som invandrare.

• Invandrarbakgrund – Person som är född i Norge med en eller båda föräldrarna 

födda utomlands sägs ha invandrarbakgrund. 

• KD – Kunnskapsdepartementet i den norska regeringen.

• KRD – Kommunal- och Regionaldepartementet i den norska regeringen. 

• Majoritetsspråk – I Norge är norska det officiella språket. Norskan har sedan en 

indelning i två varianter, nynorsk och bokmål. Nynorsk är huvudspråk i två län:

Telemark samt Møre og Romsdal, resterande sjutton län har bokmål som huvudspråk. 

Enligt OECD (2009:13) får ca 14 % av grundskoleeleverna undervisningen på nynorsk 

och ca 86 % får den på bokmål. Även samiskan är ett officiellt språk i åtta kommuner 

(plus fyra som är under utredning) i de nordligare länen; som utgör det samiska för-

valtningsområdet; i övriga delar av landet är den minoritetsspråk (se nedan). I Sverige är 

svenskan det officiella språket. Samiskan är officiellt språk i tre kommuner i norra delen 

av landet.

  
• Minoritetsspråk – I Sverige är samiska, romani chib, jiddisch, meänkieli och finska

erkända minoritetsspråk. Norge har kvensk – talas av kvener som är ättlingar till

nordfinnar som invandrade till Nordnorge, norsk romani – talas av romanifolket (i 

Norge omtalas de också som resandefolk/tattare), romanes – talas av dem som är rom 

(även kallade zigenare) och samisk som erkända minoritetsspråk (regjeringen.no, KRD). 

Judar och skogsfinnar är erkända etniska minoriteter men deras språk är inte erkänt.

• NO-ämnen – Naturorienterande ämnen. Består av ämnena Biologi, Fysik och Kemi. I 

dessa ämnen kan ett blockbetyg ges, läraren kan även ge betyg i varje ämne för sig.
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• OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. Internationell 

samarbetsorganisation som består av 31 länder, från den 27 maj 2010 utökas den till 34 

medlemsländer. Organisationen som den ser ut idag bildades 1961. Ursprungsorgan-

isationen bildades 1948 för att samordna Marshallplanen. Ligger bakom Pisa, som är en 

ranking av medlemsländernas studiesystem (wikipedia.org).

• SO-ämnen – Samhällsorienterande ämnen. Består av ämnena Geografi, Historia, 

Samhällskunskap och Religionskunskap. Betyg ges som i NO-ämnena, varje ämne för 

sig eller i ett block.

• St. meld. – Stortingsmelding, är en rapport från stortinget, framtagen av regeringen. 

• vidaregåande/videregående – båda dessa stavningar finns i uppsatsen eftersom båda 

finns i de dokument som lästs. Vissa dokument är på nynorsk – vidaregåande, och andra 

är på bokmål – videregående. 

• vilbli.no – En informationstjänst som tagits fram av Utdanningsdirektoratet till-

sammans med de norska länen och Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver-

organisasjon (KS). Här finns information om antagningsregler till videregående skoler

med mera.

• Udir – Utdanningsdirektoratet. Tillsynsmyndigheten för de norska skolorna, jämför-

bar med det svenska Skolverket. 

• utbildningsinfo.se – Skolverkets webbplats för information som är opartisk om alla 

skolor och utbildningar. Här kan eleverna jämföra de olika skolor som finns. Här finns 

även antagningsregler med mera.
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2 Metod

2.1 Urval

För att nå det avsedda syftet med undersökningen har alla lagar, förordningar och regler 

som berör den norska och den svenska grundskolan, de så kallade styrdokumenten, 

tagits fram och granskats. 

Styrdokumenten i Norge är: LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova), FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til 

opplæringslova, læreplan i morsmål for språklige minoriteter, læreplan i grunn-

leggende norsk for språklige minoriteter och læreplan i norsk. I Sverige är styr-

dokumenten: Skollagen (1985:1100), Grundskoleförordning (1994:1194), Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), kursplan för 

ämnet Modersmål och kursplan för ämnet Svenska som andraspråk.

2.2 Genomförande

Undersökningen innebär en jämförelse av innehållet i styrdokument gällande svensk 

och norsk grundskola. Undersökningen förutsätter alltså att lagar och regler för 

grundskolan kan se olika ut i Sverige och andra länder. Antagandet om att det finns 

likheter och skillnader mellan länder som anses viktigt att undersöka för att få 

förståelse, kännetecknar enligt Thomas Denk (2002:7) just den jämförande studien. 

Dessa dokument har först lästs med det som Bo Johansson och Per Olov Svedner 

(2006:64-65) kallar normalläsning. När det som söks kommer i texten stannar läsaren 

upp och läsningen blir mera aktiv. Detta steg kallar författarna för närläsning, innehållet 

i texten skall klarläggas så noggrant det går. Det här menar Johansson & Svedner är ett 

problem, för även om det är facktexter som läses finns det mycket subjektivitet i 

granskningen. Beroende på läsarens perspektiv uppfattas sammanhang och resonemang 

på olika sätt. En exakt läsning tror inte författarna existerar men det gäller att sträva 

efter att nå en så stor exakthet som möjligt.

För att få en mera ingående förklaring av och redogörelse för läroplanerna i modersmål 

och i grundläggande norska har dessutom besök gjorts vid två norska skolor (se 2.4). 
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Vid båda dessa skolor har möte skett med skolornas assisterande rektorer. Det gjordes 

inga intervjuer under dessa möten, utan det var endast samtal om hur skolorna följde de 

gällande läroplanerna. 

Eftersom de svenska styrdokumenten har blivit lästa och använda vid flera tillfällen 

innan denna undersökning, vissa delar även varit föremål för närmare undersökning, 

ansåg jag att det räckte med besöket på de norska skolorna.

2.3 Vetenskapsteoretisk anknytning

Grunden i undersökningen är hermeneutisk, dvs. den innebär tolkning och förståelse av 

meningsfulla fenomen. Nils Gilje och Harald Grimen (2007:171, 174) skriver att det 

finns en mängd fenomen som sägs vara meningsfulla, att de uttrycker en mening eller 

att fenomenen har en betydelse. Något som har en mening är texter och handlingar som 

i sin tur försöker förklara meningsfulla fenomen, exempelvis normer och regler.

Meningsfulla fenomen är något som vi måste tolka för att de skall kunna förstås. 

Tolkningar görs hela tiden och ibland händer det att ett fenomens mening är oklart eller 

tolkas olika. Det här kan till exempel gälla texter. 

Något som är av avgörande betydelse för att förståelse skall ske är att det finns en för-

förståelse. Inom hermeneutiken finns tanken att det vi förstår sker mot bakgrund av att 

vi har vissa förutsättningar. Det är dessa som avgör om det vi till exempel läser är för-

ståeligt eller oförståeligt för oss: ”Skälet till varför förförståelse är ett nödvändigt villkor 

för förståelse är följande: När vi skall tolka en text eller ett annat meningsfullt fenomen 

måste vi börja med vissa idéer om vad vi skall se efter. Utan sådana idéer skulle våra 

undersökningar inte ha någon riktning. Vi skulle inte kunna veta vad vi skall rikta vår 

uppmärksamhet mot.” (Gilje & Grimen, 2007:179)

Gilje & Grimen (2007:185) menar att det bara är i sammanhanget eller i den kontext de 

meningsfulla fenomenen förekommer som de är förståeliga. Genom sammanhanget eller 

kontexten får de sin bestämda mening och de ger oss då de nycklar vi måste ha för att 

över huvud taget förstå dem. För att se samband mellan det som skall tolkas, för-

förståelse och det sammanhang det meningsfulla fenomenet måste tolkas i används den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln betecknar enligt författarna 
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”förhållandet att all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan 

det vi skall tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår 

egen förförståelse” (2007:187).

Gilje & Grimen (2007:198) tar även upp korrektheten när det gäller tolkandet av texter. 

Det finns inget som kan sägas vara en korrekt tolkning av en text, meningsfullt fenomen 

eller handling. Vid tolkning ligger både personliga omdömen och erfarenheter med i 

botten. 

2.4 Presentation av de norska skolorna

Den ena av de norska skolorna som besöktes i samband med undersökningen är en 

barneskole med 262 elever i årskurserna 1–7. På skolan finns det nu omkring 10 elever 

som har ett annat modersmål, de flesta av dessa är från Somalia. De elever på skolan 

som har ett annat modersmål har en del kunskaper i norska när de kommer till skolan 

eftersom de först går på kommunens barneskole med ”velkomstklass”.  Alla nyanlända 

elever som tillhör barneskolen får först gå på denna mottagningsskola, som sedan 

slussar ut dem till den skola i kommunen som de egentligen hör. Ibland tycker den 

assisterande rektorn att de får barnen för tidigt, han anser inte att de har tillräckliga 

kunskaper i norska språket.

Andra skolan är en ungdomsskole som nu har ungefär 280 elever varav omkring 40 har

ett annat modersmål. Det här är kommunens mottagningsskola för elever som anländer i 

årskurserna 8–10. De nyanlända eleverna går i införingsklass innan de slussas ut till den 

egna klassen. Det är många elever som stannar kvar på skolan trots att de egentligen 

tillhör någon av kommunens övriga ungdomsskolor, och skall slussas över till någon av 

dessa.

Dessa båda skolor finns i en relativt stor kommun i fylket (länet). Totalt har kommunen 

omkring 3000 elever i grundskolan. Största gruppen av elever med annat modersmål är 

nu från Somalia. Kommunen har även börjat ta emot ensamkommande barn. Dessa barn 

är äldre och hör till ungdomsskolen.
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3 Skol- och dokumentöversikt

Under denna rubrik kommer först en kort generell beskrivning av det svenska och det 

norska grundskolesystemet. Här redogörs även för vad som gäller i respektive land för 

att söka till gymnasieskolan/videregående skole. Därefter kommer de norska och de 

svenska styrdokumenten, det vill säga de lagar och regler som ligger till grund för all 

verksamhet i norska och svenska skolor, att undersökas. Dessutom redovisas sådant som 

framkommit vid skolbesöken.

3.1 Norsk och svensk grundskola

I både Sverige och i Norge är det kommunen som har ansvaret för grundskolan och dess 

verksamheter. Kommunerna har i sin tur att rätta sig efter de lagar och regler som sätts 

upp av respektive lands riksdag/storting och regering. Inom ländernas respektive

regeringar finns departement som har till uppgift att se till att utbildningen sker på ett 

rättvist och likvärdigt sätt för alla elever. I Sverige är det utbildningsdepartementet och i 

Norge är det kunnskapsdepartementet som handhar utbildningsfrågorna. 

För att se till att lagar och regler efterföljs och för att kontrollera skolan, göra under-

sökningar med mera, finns i Sverige Skolverket. Den norska motsvarigheten till denna 

kontrollinstans är Utdanningsdirektoratet. Den svenska och den norska grundskolan har 

många gemensamma drag, men det finns vissa skillnader när det gäller uppdelningen 

och antal skolår. Det finns även några skillnader när det gäller utformningen av 

styrdokumenten.

3.1.1 Norska grundskolan

Den norska grundskolan är tioårig, med början det år eleven fyller sex år. I vissa undan-

tagsfall kan skolstarten skjutas upp ett år, eller tidigareläggas ett år. Grundskolan är 

uppdelad i två skolvarianter: barneskolen som omfattar årskurserna 1–7, eller trinn som 

det heter i Norge, och ungdomsskolen som utgörs av årskurserna 8–10 (Lovdata.no). 

Alla barn som har vistats i Norge i tre månader har rätt att börja i grundskolan, förutsatt 

att vistelsen skall bli längre än dessa tre månader. Vid mitt besök på ungdomsskolen 

nämnde jag denna regel, men skolan försökte fånga upp eleverna från början. De ville 

att ungdomarna, som det var fråga om i det här fallet, skulle introduceras i skolan från 
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början. Det hade hänt vid något tillfälle att elever missats vid familjeinvandring; för-

faringssättet från myndigheternas sida var inte det samma som vid övrig invandring, 

men det har blivit bättre. 

Från årskurs 1–7 ges eleverna varje halvår bedömning utan betyg och i årskurserna 8–

10 ges den löpande bedömningen, betyg enligt sifferskalan 1–6. I årskurs 10 ges även

en slutbedömning och ett slutbetyg. Bedömningen har tre huvudpunkter; som mål skall 

den ha elevens inlärning och utveckling, den skall vara löpande och systematisk samt 

ligga till grund för den individuellt anpassade undervisningen (Udir.no). I årskurs 10 har 

eleverna både skriftlig och muntlig examen; i vissa ämnen ges proven centralt och i 

vissa lokalt. I läroplanerna går att läsa om examensprovet i ämnet är obligatoriskt eller 

om det är ett ämne där eleven blir utvald att delta.

För att kunna söka till den videregående skolen är kravet att eleverna fullföljt den 

norska grundskolan eller utbildning som motsvarar denna. Elever som uppfyller detta 

krav har laglig rätt till en treårig videregående utbildning, den så kallade ungdomsrätten. 

Betygen räknas samman enligt ett visst system (bilaga 1) för att få fram den slutliga 

poängen (se exempel bilaga 3). Intagning sker sedan i fallande skala från den som har 

högsta poängen. De elever som inte har norska eller samiska som modersmål kan få 

individuell bedömning om betygsunderlagen inte kan liknas vid det norska systemet. 

Det finns också specialval som kan göras av de minoritetselever som har språkproblem 

(vilbli.no). 

Många elever anländer till Norge först under senare delen av ungdomsskolen och har 

inte möjlighet att få betyg och poäng för att söka videregående skole. För dessa elever 

finns olika möjligheter som kan variera från kommun till kommun. Vid den ungdoms-

skola som besöktes finns tre olika vägar till den videregående skolen. Det första 

alternativet är att eleverna kan försöka att följa det ordinarie intagningsförfarandet.

Andra alternativet som finns är att eleverna har möjligheten att flytta över till vuxen-

undervisningen. Den tredje möjligheten de har är att flytta över till den införingsklass 

som finns vid en av kommunens videregående skoler. Där kan de gå som längst tre år 

och de läser då norska, engelska, matematik samt ett par ämnen till.    
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3.1.2 Svenska grundskolan 

Svenska grundskolan är till skillnad från den norska nioårig (Lärarförbundet 2005:72). I 

Sverige infaller skolplikten höstterminen det år eleven fyller sju år. Om vårdnadshavare 

önskar kan den även här skjutas upp ett år eller tidigareläggas ett år (Lärarförbundet

2005:69). Det finns även ett frivilligt skolår inom det svenska skolväsendet, den så kall-

ade förskoleklassen. Alla kommuner skall erbjuda plats i förskoleklass, som förbe-

redelse för den fortsatta skolgången, till kommunens sexåringar. I skollagen står att 

kommunen skall verka för att den erbjudna platsen utnyttjas och tydligt informera vård-

nadshavarna om vilket syfte förskoleklassen har för barnet (Lärarförbundet 2005:64-

65). 

Fram till 1994 var grundskolan indelad i lågstadiet (årskurs 1–3), mellanstadiet (årskurs 

4–6) och högstadiet (årskurs 7–9). Numera finns ingen sådan indelning utan 

grundskolan består av årskurserna 1–9 (wikipedia.org). Från 2006 är alla skolor skyl-

diga att ha en individuell utvecklingsplan för varje enskild elev som tillsammans med 

det skriftliga omdömet i varje ämne skall ligga till grund för elevens kunskaps-

utveckling från årskurs 1 till årskurs 9. Betyg ges i årskurs 8 och 9. Svenska skolan har 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Betygen som ges är: G, VG och MVG. Om 

en elev inte uppnår målen för G i något ämne ges inget betyg utan eleven får ett 

skriftligt omdöme (Skolverket.se).

För att söka till gymnasieskolans program krävs att eleven genomgått den nioåriga 

grundskolan samt att eleven är godkänd i ämnena Svenska/Svenska som andraspråk, 

Engelska och Matematik. Betygsgraderna motsvarar ett visst antal poäng. För att få 

fram slutpoäng efter årskurs nio finns en mall (Bilaga 2). Varje program på gymnasiet 

har ett visst antal poäng som eleverna som söker skall komma upp till (utbildnings-

info.se). 

För den som inte klarar behörigheten finns några alternativ; en del kommuner ordnar 

sommarkurser där eleverna kan läsa upp betygen och bli behöriga till gymnasie-

programmen. Det går också att söka till det individuella programmet på gymnasie-

skolan. Programmets längd och innehåll utgår från elevens behov. Målet med detta 

program är att eleven skall kunna flytta över till ett av gymnasieskolans ordinarie 

program. Det är till detta program som de flesta elever söker som anländer till det 



16

svenska skolsystemet i någon av de högre årskurserna och inte har möjlighet att nå 

behörigheten till gymnasieskolan.

En annan möjlighet är en ettårig utbildning, preparandkurserna (PREP). Dessa kurser 

är förberedande till gymnasiet och i huvudsak läses svenska, engelska och matematik, 

men eleverna kan även få läsa No- och So-ämnen. Ytterligare ett annat alternativ är det 

treåriga programinriktade individuella programmet (PRIV). Eleverna läser de ämnen 

som saknas i behörigheten samtidigt som de läser de kurser som ingår i motsvarande 

nationella program (utbildningsinfo.se).

3.2 Styrdokument

Både den svenska och den norska grundskolan har en lag som innehåller de 

grundläggande bestämmelserna för de olika skolformerna: i Sverige är det skollagen 

från 1985 och i Norge finns opplæringslova från 1998 (Lärarförbundet och Lovdata.no). 

Opplæringsloven är dock en mera detaljerad och distinkt lag än den svenska skollagen. 

Sverige har en grundskoleförordning från 1994 som tar upp de föreskrifter som gäller 

grundskolan utöver det som står i skollagen (riksdagen.se). Den svenska grundskolans 

övergripande mål att sträva mot och uppnå samt riktlinjer finns nerskrivna i Lpo 94

(Lärarförbundet 2005). För varje skolämne finns det en kursplan med de mål som 

skolan skall sträva efter och de mål eleverna skall ha uppnått i årskurs 5 och årskurs 9. I 

några enstaka ämnen innehåller även kursplanen uppnåendemål för eleverna som går i

årskurs 3 (Skolverket, 2008a). 

Motsvarigheten till grundskolförordningen och Lpo 94 finns i Norge samlat i forskrift til 

opplæringslova från 2006, och den gäller även den vidaregåande skolen (Lovdata.no). 

Den norska grundskolan har inte kursplaner utan det är i læreplaner för varje ämne som 

riktlinjer och kompetensmål står skrivna, dessa är gemensamma med den vidaregåande 

skolen (Udir.no). 

3.2.1 Norska styrdokument

I opplæringslova kapitel 2 grundskolan står det i § 2–8 ”Særskild språkopplæring for 

elevar frå språklege minoritetar”, att de elever som har annat modersmål än norska 
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eller samiska har rätt att få särskild norskundervisning till dess att de har tillräckliga 

kunskaper i norska för att följa ordinarie undervisning. Om det är nödvändigt har dessa 

elever också rätt att få modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning eller båda 

delarna. Innan elever får den särskilda språkundervisningen skall kommunen pröva 

deras färdigheter i norska språket. Kunskaperna i norska skall också prövas med jämna 

mellanrum under tiden som den särskilda språkundervisningen ges, detta för att se när 

eleven uppnått tillräckliga kunskaper för att följa den vanliga undervisningen 

(Lovdata.no). 

Kapitel 1 i forskrift til opplæringslova handlar om innehållet i undervisningen. I § 1–1, 

undervisningen i grundskolan, står det att undervisningen skall bedrivas i enlighet med 

läroplansramarna för kunskapslyftet; vilka omfattar den generella delen av läroplanen, 

princip för undervisningen, ämnesläroplaner och ämnes- och timfördelningen. Några 

grupper är undantagna från detta, under § 1–1 e) står att de elever som får särskild 

språkundervisning enligt § 2–8 i opplæringslova skall få undervisning enligt läroplanen 

i norska eller enligt läroplanen i grundläggande norska för språkliga minoriteter (Lov-

data.no). 

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (Udir.no), som kom 2007, gäller både 

grund- och videregående skole. Tillsammans med läroplanen i grundläggande norska 

skall undervisningen enligt denna läroplan främja en individuell undervisning enligt de 

bestämmelser som finns i opplæringsloven. Läroplanen i modersmål är en övergångs-

plan som används tills dess att eleven kan undervisas enligt ordinarie läroplan i norska. 

Eftersom läroplanen är nivåbaserad är den inte åldersanpassad eller erfaren-

hetsberoende. En bedömning av elevens kunskap görs för att se vid vilken nivå eleven

kan börja sin undervisning. 

Målet med undervisningen är att stärka elevens förutsättningar att behärska det norska 

språket. Därigenom stärks även elevens kunskapsutveckling eftersom de grundläggande 

läs- och skrivfärdigheterna, ordförrådet och begreppsförståelsen på modersmålet ut-

vecklas. En central plats i undervisningen har utvecklingen av den språkliga själv-

känslan och tryggheten samt en interkulturell förståelse. Detta är något som kan bidra 

till en tvåspråkig identitet samt att eleven kan jämföra perspektiv på modersmålet och 

på norska.
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Läroplanen i modersmål är uppdelad i fyra huvudområden. Dessa fyra områden har vart 

och ett tre nivåer med kompetensmål som är utarbetade efter de tre första nivåerna A1, 

A2 och B1 i CEFR.  

 Språk och kultur – här handlar det om att se språk och litteratur i både ett historiskt 

och i ett internationellt perspektiv. Här ingår även att ha en medvetenhet om hur 

språket används i olika sociala sammanhang.

 Lyssna och tala – inom detta område handlar det om muntlig kommunikation på 

modersmålet. Eleven skall kunna använda det muntliga språket i olika situationer 

samt i arbetet i olika ämnen. Det centrala i detta område är att utveckla begrepp och 

ordförråd.

 Läsa och skriva – detta huvudområde skall utveckla läs- och skrivkompetensen hos 

eleven. Även textförståelse och textproduktion inom olika genrer hör till området. 

Hit hör också att arbeta med litterära texter, sammansatta texter och facktexter på 

modersmålet. Centralt för området är läslusten och upplevelsen av den litterära 

texten.

 Språkinlärning – här handlar det om kunskaper om det egna modersmålet och 

insikten om den egna språkinlärningen. Eleven skall känna språket som ett system 

och kunna ta fram strategier och arbetssätt som är ändamålsenliga för språk-

inlärningen. Att kunna se och jämföra olika perspektiv på modersmålet och på 

norska språket ingår i detta område.

I kompetensmålen är några grundläggande färdigheter integrerade. Dessa färdigheter är 

med som en bidragande del i utvecklingen av ämneskompetensen och utgör även en del 

av densamma. De grundläggande färdigheterna i ämnet modersmål är:

 Att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på modersmålet innebär att kunna 

använda språket olika beroende på sammanhanget. Det muntliga innebär en språklig 

interaktion och det skriftliga innebär att kunna använda ett nyanserat skriftspråk. 

 Att kunna läsa i ämnet modersmål innebär att eleverna lyckas knäcka läskoden på 

det språk de behärskar bäst och till vilket de kan knyta mest erfarenheter. 

 Att kunna räkna innebär att räknekompetensen på förstaspråket utvecklas. Det 

handlar även om att kunna föra logiska resonemang och problemlösningar. 
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 Att kunna använda digitala verktyg i ämnet innebär att inlärningsarenan utvidgas. 

Eleven lär sig också att använda olika källor samt utveckla ett källkritiskt synsätt. 

Kompetensmålen som eleven skall ha uppnått inom varje huvudområde efter varje nivå 

finns specificerad i slutet av läroplanen. I ämnet ges ingen bedömning med betyg då 

detta är en läroplan som följs under en begränsad tid. 

Denna läroplan används som grund för att modersmålet skall stötta i elevens övriga 

ämnen. Vid både barneskolen och ungdomsskolen ges ingen direkt undervisning i 

elevernas modersmål. Efter kartläggning av kunskaperna i norska bestäms om eleven får 

läsa efter läroplanen i modersmål. I takt med att de lär sig norska utvecklar eleverna 

även sitt modersmål eftersom de har möjlighet att använda modersmålet som hjälp i 

undervisningen. Modersmålslärarnas uppgift är att stötta eleverna, på modersmålet, i 

deras strävan att utveckla det norska språket. Denna utveckling mot en så bra språklig 

behärskning i norska som möjligt, och så fort som möjligt för att kunna följa ordinarie 

läroplaner och undervisning, är tanken med modersmålet och denna läroplan.   

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kom hösten 2007 (Udir.no). 

När det gäller denna läroplan får skolorna själva bestämma om de vill följa det som sägs 

i den, eller om de vill följa den ordinarie läroplanen i norska som specialanpassas till de 

elever skolorna har med annat modersmål. Som med läroplanen för modersmål är denna 

läroplan en övergångsplan som används till dess att eleven kan följa den ordinarie läro-

planen i norska.  

Utvecklingen av en språklig självkänsla och trygghet är ett huvudmål i grundläggande 

norska. Ämnet skall främja den norskspråkiga utvecklingen som gör att eleven får 

kompetens att följa ordinarie läroplanen i norska samt andra ämnen på det norska 

språket. Genom att ge eleven möjlighet att utveckla bra inlärningsstrategier och insikt i 

egen språkinlärning samt att ämnet ses i sammanhang med övriga ämnen, skall eleven 

utveckla sina norska språkfärdigheter så snabbt som möjligt.

Att samordna läs- och skrivundervisningen på modersmålet och en tvåspråklig ämnes-

undervisning, innebär att även undervisningen och inlärandet i grundläggande norska 

stärks. Ämnet grundläggande norska skall även ge eleverna en bättre interkulturell 

förståelse. Utgångspunkt i undervisningen skall vara elevens tidigare erfarenheter från 
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språkinlärning i och utanför skolan. Centralt i undervisningen skall därför vara en 

flexibel, individuell och lokal anpassning.

Precis som läroplanen i modersmål är denna läroplan nivåbaserad och huvudområdena 

är samma i båda läroplanerna. Kompetensmålen är i tre nivåer som bygger på CEFR. 

Men till skillnad från kompetensmålen i modersmål som var baserade på de tre första 

nivåerna i CEFR är kompetensmålen i läroplanen för grundläggande norska baserad på 

de fyra första nivåerna A1, A2, B1 och B2. 

I grundläggande norska handlar huvudområdena om:

 Lyssna och tala – förstå norskt tal, göra sig förstådd på det norska språket samt 

utvidga ordförråd och begrepp. Inom området skall det även ske en utvidgning av 

kommunikativa färdigheter genom att muntligt använda språket i olika situationer 

och genom att arbete sker med olika teman.

 Läsa och skriva – skriftlig kommunikation och en utveckling av läs- och skriv-

kompetensen. Det handlar även om att använda skriftspråket för att hämta 

information och utveckla och strukturera idéer och tankar.

 Språkinlärning – innebörden av att lära ett nytt språk. Språket som system och 

språket i användning. Kommunikations- och språkinlärningsstrategier samt 

utveckling av språkkompetensen. 

 Språk och kultur – språkets kulturella betydelser. Hur språket används på olika sätt 

och de språkliga variationerna som finns i Norge ingår i området. Här ingår även 

norsk språk- och textkultur från ett historiskt, internationellt och flerkulturellt pers-

pektiv.  

Även i denna läroplan finns grundläggande färdigheter integrerade i kompetensmålen. 

Dessa färdigheter är de samma som i läroplanen för modersmål förutom att de skall vara 

på det norska språket istället för på modersmålet. Kompetensmålen finns även de speci-

ficerade i slutet av läroplanen. 

Till denna läroplan finns även ett kartläggningsverktyg och vägledning för lärarna

utarbetat som skall underlätta för att se när målen är uppnådda. När eleven nått målen 

enligt nivå 3 skall de gå över och följa ordinarie läroplan i norska. Det ges därför ingen 

bedömning med betyg för de elever som läser efter läroplanen i grundläggande norska.
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Ingen av de skolor som besöktes använde denna läroplan. Kartläggningsverktyget

(exempel bilaga 4) är mycket tungarbetat och har fått kritik. Båda rektorerna påtalade 

elevernas individualitet, vilket försvårade den nivåkartläggning verktyget är ämnad att 

underlätta. Inom något område kan eleven vara på nivå tre, medan den inom samma 

område men ett annat kunskapsfält kanske är på nivå ett. Istället användes den ordinarie 

läroplanen i norska, med en anpassning till eleven i fråga. Eftersom eleverna skall gå 

över till den ordinarie läroplanen så fort som möjligt, ansåg rektorerna att det är lättare 

att använda den från början men då i en specialanpassad version.

Læreplan i norsk, som även kan användas till elever med annat modersmål. Läroplanen 

anpassas då till den elev det gäller och dennes språkkunskap i norska. Även denna läro-

plan gäller både för grundskolan och för den videregående skolen. Till skillnad från de 

två tidigare nämnda läroplanerna, som var nivåbaserade och därför inte åldersbundna, är 

denna läroplan åldersbunden. Där finns uppsatta kompetensmål som eleverna skall ha 

uppnått efter årskurserna två, fyra, sju och tio i grundskolan. I detta ämne är det fyra 

huvudområden:

 Muntliga texter – handlar om muntlig kommunikation. Att genom att lyssna och tala 

kunna utveckla språket i olika situationer och i olika genrer. Lyssna och tala är en 

central del i den sociala och kulturella kompetensen.

 Skriftliga texter – handlar om skriftlig kommunikation, läsa och skriva. Den skrift-

liga kompetensen utvecklas genom att skriva och läsa medan läskompetensen 

utvecklas genom att läsa och skriva. Denna utveckling sker genom att arbeta med 

olika genrer inom nynorsk och bokmål.

 Sammansatta texter – innebär en utvidgning av textbegreppet till att omfatta skrift, 

ljud och bilder till ett samlat uttrycksmedel. Eleven skall kunna producera eget 

sammansatt material samt kunna finna mening i helheten som detta uttryck 

förmedlar. 

 Språk och kultur – handlar om norsk och nordisk språk- och textkultur med 

internationella perspektiv. Kunskap om språket som system och språket i bruk, både 

i äldre och i nyare texter. Litteraturen som används skall vara både norsk och inter-

nationell.

Även i denna läroplan finns de grundläggande färdigheterna, som är de samma som i de 

båda andra läroplanerna, med i kompetensmålen.
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3.2.2 Svenska styrdokument

I Lpo94 kapitel 1, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag står det bland annat 

att skolan skall anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. För 

att elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling skall främjas måste skolan ha 

elevens tidigare erfarenheter, dess språk, bakgrund och kunskaper som utgångspunkt i 

undervisningen. För de elever som kan ha svårt att nå de mål som finns uppsatta för 

grundskolan har skolan ett särskilt ansvar (Lärarförbundet 2005:10).  

Grundskoleförordningens 2:a kapitel som berör utbildningens innehåll säger när det 

gäller den tvåspråkiga undervisningen:

7 § För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna får en kommun anordna delar av undervisningen i årskurserna 1-6 på umgängesspråket 

(tvåspråkig undervisning). Under den sammanlagda tid som tvåspråkig undervisning anordnas får högst hälften 

anordnas på umgängesspråket. Undervisningen skall planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar 

under utbildningstiden. (Utbildningsdepartementet)

Om modersmålsundervisning står:

9 § Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket 

utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne 

(modersmålsundervisning), om

1. eleven har grundläggande kunskaper i språket, och

2. eleven önskar få sådan undervisning. (Utbildningsdepartementet)

Kommunerna är skyldiga att ordna modersmålsundervisning om det finns minst fem 

elever som begär det, men kan ingen lämplig lärare hittas försvinner denna skyldighet. 

Inom det offentliga skolväsendet i Sverige har den elev som får sin moders-

målsundervisning utanför den timplanebundna tiden rätt till undervisningen i samman-

lagt högst sju år. Om det föreligger speciella behov kan dock denna tid vara längre. 

Ämnet svenska som andraspråk ges istället för ämnet svenska:

15 § Undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs anordnas för

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev. Förordning 

(1997:599). (Utbildningsdepartementet)

I 5:e kapitlet i grundskoleförordning, som handlar om särskilda stödinsatser kommer 

det som berör studiehandledning på modersmålet: ” 2 § En elev skall få studiehandled-

ning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Förordning (1997:599).” (Utbildnings-
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departementet) Elever skall kunna få handledning i övriga skolämnen på sitt modersmål 

för att kunna följa med i undervisningen, och på så vis inte förlora något i sin kunskaps-

utveckling.

Kursplanen för ämnet modersmål (Skolverket 2008a:39-43) inleds med den roll och 

syfte som det har i utbildningen. Där sägs att det egna modersmålet har en avgörande 

betydelse både för personlig och kulturell identitet samt för en intellektuell och 

emotionell utveckling. Ämnet skall ge de elever som inte har svenska som modersmål 

möjligheten att utveckla sina kunskaper i det egna modersmålet. Genom att ge ökade 

kunskaper i det egna språket öppnas möjligheterna att lära på svenska eftersom lärandet 

förknippas med modersmålet. Ämnet modersmål skall därför stödja en kunskaps-

utveckling hos de elever som har det. Även förståelsen och kunskapen om den egna 

kulturen och om andra kulturer och människor skall ökas genom ämnet.

Förutom att utveckla sig muntligt och skriftligt på modersmålet, har också skolan som 

mål att sträva mot att eleverna uppnår sådana kunskaper om språket att de kan jämföra 

mellan det och svenska språket. Genom detta utvecklar eleverna sin tvåspråkighet. 

Skolan skall även sträva efter att eleverna använder sitt modersmål för att nå en kun-

skapsutveckling och få ett så stort ord- och begreppsförråd som möjligt. Ytterligare ett 

mål för skolan att sträva mot är att eleverna skall lära sig sitt ursprungslands historia, 

traditioner och samhälle och därigenom få en förmåga att kunna jämföra med hur det är 

i Sverige. Totalt har skolan åtta mål att sträva mot att eleverna skall utveckla, tillägna 

sig och stärka genom undervisningen i sitt modersmål. 

I kursplanen finns de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte och i slutet av 

nionde skolåret. Efter femte året finns fyra mål uppsatta, bland annat skall eleverna:

 kunna vara med i samtal, berättelsers innehåll skall kunna återges och de skall kunna 

berätta om något de upplevt och händelser de varit med om.

 kunna skriva kortare berättelser som förstås av den som skall läsa dem.

 kunna läsa och förstå text som är anpassad till elevernas ålder.

 kunna berätta om hur det var i deras ursprungsland och jämföra det med hur det är i 

Sverige.
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Efter det nionde skolåret är det fem mål:

 kunna vara en aktiv deltagare i samtal och diskussioner och göra en tydlig muntlig 

redovisning av ett arbete.

 kunna skriva tydlig och på en språkriktigt och varierande sätt, beroende på situation.

 kunna läsa och förstå både skön- och saklitteratur som är anpassad till elevernas 

ålder.

 kunna förstå och även se de grundläggande mönstren i språket för att sedan kunna 

göra jämförelser med det svenska språket.

 kunna den egna kulturen på ett sådant sätt att de normer och värderingar som finns 

där skall kunna jämföras med svenska förhållanden.

Kärnan i ämnet skall var språkstudier som har sin utgångspunkt i litteratur och 

kulturkunskap. En grund för att elevernas språkutveckling skall ske är bland annat läs-

ning, skrivning och de erfarenheter som eleverna har med sig. Genom språket kan även 

elevernas identitet byggas upp och det skall användas för att tänka. Som ämne är moder-

smål avsett för de elever som har modersmålet som ett aktivt språk i sin vardag, men 

även elever som inte är tvåspråkiga kan läsa ursprungslandets språk som främmande 

språk. De läser då det språket inom ramen för kursplanen i moderna språk (inte 

engelska), med utgångspunkt från de förkunskaper de har i språket.

I kursplanen finns de kriterier som läraren skall använda för betygen VG och MVG, 

fastställda av skolverket. När det gäller betyget G gäller generellt för alla ämnen att 

eleverna skall ha uppnått de mål som finns uppsatta i slutet av årskurs nio. Hänsyn skall 

dock tas till vilken årskurs och termin det är, därför bör det finnas lokala mål som ligger 

till grund för betyget G (Skolverket 2008a:6).

I kommentaren till kursplanen (Skolverket 2000:46-47) går det att läsa att den som på 

ett positivt sätt skall växa in i det svenska samhället måste ha en förankring i sin ur-

sprungskultur. Det här har inverkan när barnen går i skolan. Att få möjlighet att ut-

veckla sitt modersmål och bli aktivt tvåspråkig påverkar inlärningen av svenska språket, 

och är en tillgång både för individen och för svenska samhället.
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Kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket 2008a:104-110) syftar till att de 

elever som har ämnet uppnår den funktionella behärskning av svenska språket som 

elever med svenska som modersmål har, helst skall en förstaspråksnivå i svenska nås. 

Ämnet skall utveckla förmågan att både skriva, läsa, tala och lyssna och därigenom få 

eleverna att behärska det svenska språket så att de kan tillgodogöra sig undervisningen i 

övriga ämnen. Därigenom kan de även få tillgång till det svenska samhället. Ämnet 

skall ge eleverna svensk språkbehärskning så de kan tillgodogöra sig undervisningen i 

övriga ämnen med fullt utbyte.

En central del av ämnet ligger i att eleverna skall ges förutsättningar att använda sina 

tidigare omvärlds- och ämneskunskaper och därigenom sätta ord till dessa på det nya 

språket. Eleverna skall genom svenska som andraspråk få redskap för att kunna tillägna 

sig kunskaper i övriga skolämnen och också få hjälp så de kan formulera och redovisa 

dessa kunskaper på svenska. På så sätt bidrar ämnet till att utveckla tanke- och språk-

förmågan. Ämnet måste samverka med modersmål och andra ämnen. Eleverna skall 

också lära sig se likheter och skillnader mellan sin egen kultur, de värderingar och 

normer som finns där, och den svenska kulturen. 

Totalt har skolan fjorton mål att sträva mot, bland annat skall de få eleven att utveckla 

sin fantasi genom litteraturläsning och därmed få lust att lära. Elevernas utveckling av 

förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva texter, tillägna sig ett rikt ordförråd samt 

kunna uttrycka känslor och tankar i dialog med andra är några andra mål skolan har att 

sträva mot. 

I detta ämne finns mål att uppnå för eleverna i slutet av årskurs tre eller efter första 

delen av undervisningen. Dessa mål är uppdelade i vad eleven skall kunna när det gäller 

läsning: tre mål uppsatta, skrivning: fem mål uppsatta, tal och samtal: tre mål uppsatta. I 

slutet av årskurs fem eller efter en första del av undervisningen finns tre mål att uppnå

för eleven. Bland annat är ett mål att eleven kan läsa och förstå litteratur och även fack-

texter med hjälp av samtal och intensiva textstudier. Denna litteratur och facktext skall 

motsvara elevens åldersmässiga mognad.
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I slutet av årskurs nio har eleverna sju mål att uppnå:

 beroende på situation skall eleverna kunna förstå och använda det svenska språket i 

både tal och skrift

 de skall kunna delta i samtal och diskussioner på ett aktivt sätt och med tydligt uttal, 

eleverna skall kunna göra tydliga och förståeliga muntliga redovisningar och 

återberätta något de hört tydligt och sammanhängande

 de skall kunna förstå den faktatext som behövs för skolarbetet och kunna läsa och 

förstå litteratur som är avsedd för elevernas ålder

 i bild och film skall eleverna både ta del av, reflektera över samt värdera innehållet

 de skall kunna uppfatta de nyanser, variationer och värdeladdningar som finns i det 

svenska språket

 de skall kunna skriva på ett språkriktigt sätt, både för hand och med dator, där 

innehållet tydligt framgår och detta skall göras med olika sorters texter

 skönlitteratur och författarskap som har betydelse för hur vi människor både tänker 

och lever skall eleverna kunna läsa, sätta in i ett sammanhang och även reflektera 

över

Även i denna kursplan ges underlag för hur bedömning bör ske och kriterier för betygen 

VG och MVG. I kommentaren till kursplanen (Skolverket 2000:53) påpekas det faktum 

att de elever som läser detta ämne kanske inte börjar den svenska skolan i årskurs ett. 

Därför finns förutom den vanliga måluppfyllelsen efter årskurs fem, som finns i alla 

kursplaner, även alternativet mål att uppnå efter en första del av undervisningen.  
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4 Resultat: likheter och skillnader

Här kommer första delen att ta upp några generella skillnader och likheter när det gäller 

den svenska och den norska grundskolan, och vad som gäller för att kunna söka till 

gymnasieskolan/videregående skole. Andra delen kommer att ta upp skillnader och lik-

heter när det gäller styrdokumenten. 

4.1 Norsk och svensk grundskola

Den norska och den svenska grundskolan har mycket gemensamt, men samtidigt är det 

mycket som skiljer dem åt. I båda länderna finns givna lagar och regler, styrdokument,

som gäller för alla skolformer. En decentralisering av skoladministrationen har i båda 

länderna gjort att det är varje kommun som har det övergripande ansvaret för all verk-

samhet som sker ute på skolorna. Varje kommun har egna planer och idéer för sina 

skolor, men i grunden för kommunernas arbete finns de lagar och regler som är utar-

betade av ländernas respektive regeringar.  

Både den svenska och den norska regeringen har speciella departement, utbildnings-

respektive kunnskapsdepartementet, vars uppgift är att handha allt som rör utbildning 

och undervisning. I likhet med varandra har dessa departement under sig den myndighet 

som utformar de dokument och handlingar som skolorna skall följa och som sedan har i 

uppgift att kontrollera att de efterlevs. Denna myndighet är Skolverket respektive Ut-

danningsdirektoratet.

När det gäller den lagstadgade tiden eleverna har att gå i grundskolan, finns det en skill-

nad mellan länderna. Den norska grundskolan är tioårig, barnen börjar vid sex års ålder, 

medan den svenska grundskolan är nioårig, här börjar barnen vid sju års ålder. Men de 

allra flesta barn börjar också i Sverige när de är sex år, eftersom de går i den förbe-

redande förskoleklassen. Många tror att denna är obligatorisk, men den är helt frivillig. 

Däremot har kommunerna skyldighet att erbjuda plats till alla sexåringar som bor i 

kommunen.  

I den norska skolan ges betyg till eleverna i årskurserna 8–10 och i Sverige ges betyg i 

årskurserna 8 och 9. Eleverna i årskurserna 1–7 i norska grundskolan får bedömning 

varje halvår istället för betyg. Till skillnad från eleverna i årskurs 9 i svenska grund-
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skolan, har eleverna i årskurs 10 i Norge både en skriftlig och en muntlig examen att 

klara av innan de får sina slutbetyg.

Kraven att söka till gymnasiet/videregående skole är både i Sverige och i Norge att 

ländernas grundskola skall vara fullföljd. I Norge finns tillägget att det kan vara ut-

bildning som motsvarar denna. Det innebär att en svensk elev som efter årskurs 9 flyttar 

till Norge och har slutbetyg från den svenska grundskolan kan söka videregående skole, 

eftersom denna utbildning motsvarar den norska. 

Elev i svenska grundskolan som söker till gymnasieskolan måste också ha minst betyget 

G i ämnena Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik. Det finns inga 

sådana gränser i norsk skola, men det gäller ändå att ha bra betyg. Precis som vid 

intagningen till den svenska gymnasieskolan spelar poängen roll vid intagning till 

videregående skole.

4.2 Norska och svenska styrdokument

I den svenska skollagen finns generella bestämmelser som omfattar hela utbildnings-

systemet. Norges motsvarighet till denna är opplæringslova, men denna lag gäller 

endast grund- och videregående skole. Den innehåller även tydliga direktiv och 

tillsammans med forskrift till opplæringslova kan den även jämställas med den svenska 

grundskoleförordningen och Lpo94. 

När det gäller elever med annat modersmål i norska grundskolan finns direktiv vad som 

gäller för dem i kapitel 2 i opplæringslova och i forskrift till opplæringslova kapitel 1, 

som handlar om undervisningens innehåll. För den svenska grundskolan finns det nämnt 

i 1:a kapitlet i Lpo94 men det är i grundskoleförordningens 2:a kapitel bestämmelserna 

för undervisningen och dess innehåll finns, både när det gäller modersmålsundervisning 

och svenska som andraspråk. I grundskoleförordningen finns även paragrafen angående 

studiehandledning på modersmålet.

De norska styrdokumenten har generella regler vad gäller rättigheterna för elever med 

annat modersmål. Det finns inget i texterna som i detalj redogör för några särskilda krav 

som måste uppfyllas för att skolorna skall ge modersmålsundervisning, tvåspråkig 
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undervisning eller särskild norskundervisning till eleverna. I alla styrdokument hänvisas 

till att all sådan särskild undervisning skall bidra till att eleverna kan gå över och fullt ut 

följa ordinarie läroplaner och undervisning på norska. Modersmålet är en tillfällig hjälp 

på vägen att komma dit. 

I den svenska grundskoleförordningen finns tydliga regler för vad som gäller när 

undervisning för elever med annat modersmål skall anordnas. Det finns regler för 

minsta antal elever, och regler för hur aktivt språket är i elevens vardag när det handlar 

om att ge eleverna undervisning i deras modersmål. Här står även det som gäller lärare i 

denna situation. Ämnet Svenska som andraspråk och regler för att ge undervisning i 

detta finns också med i grundskoleförordningen.

För själva undervisningen av elever som inte har majoritets- eller erkända minoritets-

språk som sitt modersmål finns i den norska grundskolan læreplaner, och i Sverige finns 

kursplaner som underlag. Den norska læreplan i morsmål for språklige minoriteter är en 

läroplan som skall användas under en övergångsperiod. Den finns inte för att eleverna 

skall få en direkt undervisning i sitt modersmål, och den läggs därför åt sidan när de har 

tillräckliga kunskaper i norska för att kunna följa undervisningen. Här finns kompetens-

mål, men de är inte riktade till någon speciell ålder utan det är olika nivåer som gäller 

och det ges inga betyg efter denna läroplan. 

Den svenska motsvarigheten är kursplanen i Modersmål. I den svenska grundskolan får 

eleverna undervisning i sitt modersmål. Kursplanen innehåller tydliga mål både för sko-

lan att sträva mot och mål som eleverna skall uppnå efter vissa åldrar. De svenska styr-

dokumenten menar att modersmålet är en nyckel till språk- och kunskapsutveckling 

även på det nya språket. Elever som har ämnet modersmål ges betyg om målen uppnås. 

Dessa elever har även rätt till studiehandledning på sitt modersmål, i de norska styr-

dokumenten står inget om detta.

För elever som behöver en förstärkt svenskundervisning har den svenska grundskolan 

ämnet Svenska som andraspråk. Precis som andra läroplaner finns här mål att sträva 

mot och mål att uppnå. Helst skall eleverna uppnå förstaspråksnivå i svenska genom 

ämnet. Betyg ges och ämnet är likställt med Svenska när det gäller behörighet att söka 

gymnasieutbildning. I Norge finns læreplan i grunnleggende norsk for språklige mino-

riteter eller också kan skolan välja att följa en specialanpassad læreplan i norsk. Me-
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ningen är att eleverna skall kunna gå över till den ordinarie läroplanen i norska så fort 

som möjligt, därför väljer många skolor att följa den från början. Läroplaner i grund-

läggande norska är en övergående plan där inga betyg ges. Den ordinarie läroplanen i 

norska är däremot åldersbaserad med kompetensmål som skall nås och betyg ges i 

ämnet. 
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5 Diskussion och slutsats

Syftet med denna undersökning är att se vilka likheter och skillnader när det gäller för-

hållningssättet enligt gällande lagar och regler för elever med annat modersmål, som 

finns i norsk och svensk grundskola. Vid första anblicken av de styrdokument som låg 

till grund för jämförelsen mellan länderna verkade inte skillnaderna vara speciellt stora. 

Sverige och Norge är grannländer med en lång gemensam gräns. Därför kanske upp-

fattningen är att även skolsystemen är ganska lika varandra, och i grunden kan nog detta 

stämma. Men jämförs styrdokumenten mera noggrant blir skillnaderna större. 

Att likheterna uppväger vid en första genomläsning av styrdokumenten har kanske att 

göra med det Johansson & Svedner (2006:64-65) benämner som normalläsning. 

Förhållningssättet till elevernas eget modersmål skiljer sig betydligt mellan den svenska 

och den norska grundskolan. Om styrdokumenten följs i den svenska skolan har elever-

nas modersmål en viktig roll i all undervisning.  Modersmålet skall utvecklas i takt med 

att även svenska språket utvecklas, och att det skall kunna användas inom all ämnes-

undervisning under elevers utbildning för att uppnå så höga kunskaper som möjligt. I 

norska styrdokument står att modersmålet skall utvecklas, men att detta sker genom att 

den norska språkfärdigheten blir högre, och inte genom att elever får särskild under-

visning i sina modersmål. Genom texternas formuleringar, där norska språket framhävs 

som det viktigaste, känns därför modersmålet mera som en bisak i den norska grund-

skolan och inget som skolan skall bidra till att eleverna kan behålla och känna stolthet 

över. Eleverna skall lära sig norska så fort som möjligt, och det är det som gäller inom 

skolans område.

Hur vi uppfattar likheter och skillnader mellan två grannländer på detta sätt kan kanske 

bero på den förförståelse och de förutsättningar vi har, som Gilje & Grimen (2007:179) 

beskriver. Mina förutsättningar inför undersökningen var att de svenska styrdokumenten 

fanns i mitt undermedvetna och därför kan de ha påverkat min tolkning av de norska 

styrdokumenten. Att inte tolkning av en meningsfull text kan anses vara en korrekt 

tolkning (Gilje & Grimen 2007:198, Johansson & Svedner 2006:65) framgick när jag 

tolkade vad som sägs i den norska läroplanen i modersmål. I denna tolkning fanns min 
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egen erfarenhet från den svenska skolan och läroplanen i ämnet Modersmål med som 

referens. 

I den svenska grundskolan har elever med annat modersmål rätt att få undervisning i sitt 

modersmål upp till sju år, vid behov längre (grundskoleförordningen kap.2). Med detta i 

åtanke blev min förståelse av innehållet i den norska läroplanen att eleverna också får

undervisning i sitt modersmål vid grundskolorna i Norge. Det får de alltså inte, utan 

med modersmålsundervisning menas att det egna språket är med och stöttar den övriga 

undervisningen tills eleverna har lärt sig tillräcklig norska och kan följa ordinarie under-

visning. Jag anser därför inte att förutsättningarna för en utveckling av sin tvåspråkighet 

och sin kulturella identitet är samma för de norska eleverna i jämförelse med de svenska

eleverna. En av de norska rektorerna sa när vi hade vårt möte att modersmålet hade en 

”högre status” i svenska skolan. Efter att ha läst och jämfört styrdokumenten är jag 

benägen att hålla med honom.

Svenska grundskoleelever har som en möjlighet att istället för ämnet Svenska under sin 

utbildning läsa ämnet Svenska som andraspråk. För att ha samma status som Svenska 

får därför eleverna betyg och det ger samma behörighet vid sökning till gymnasiet. 

Svenska som andraspråk kan ge de elever som behöver det en bättre möjlighet att kunna 

lära sig svenska språket på ett sätt som gör att de även får en bättre förståelse för språket 

och även sitt eget språk. Detta är också en förutsättning som inte ser lika ut för eleverna 

i de norska grundskolorna. Där är undervisningen i grundläggande norska endast en 

undervisning som är övergående. Detsamma gäller också om skolorna valt att använda 

den ordinarie läroplanen i ämnet Norska, med specialanpassning för eleven. Det görs 

tester i den norska språkfärdigheten under tiden eleverna läser efter dessa läroplaner och 

de får gå över och följa den ordinarie läroplanen och den ordinarie undervisningen när 

de anses ha tillräckliga kunskaper i norska. 

När det gäller de krav som finns för att söka till gymnasieskolan/videregående skole, är 

skillnaderna inte så stora mellan länderna. Ett krav som finns i båda länderna är att 

grundskoleutbildningen skall var fullföljd. Största skillnaden är att det i Norge inte finns 

några krav när det gäller ämnesbetygen för behörighet, i Sverige står det att minst 

betyget G i ämnena Engelska, Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk ger 

behörighet. För de elever som har annat modersmål och inte haft möjlighet att nå 
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behörighet, finns i båda länderna valmöjligheter för att även de skall kunna läsa vidare 

efter grundskolan. 

5.1 Vidare forskning

Jag har nu gjort jämförelser mellan vissa delar av de norska och de svenska 

styrdokumenten, men det går att göra ytterligare jämförelser. Något som också skulle 

vara intressant vore att jämföra samma delar som jag jämfört men flytta över det på 

skolan. Jag skulle tycka det vore intressant att välja ut några likvärdiga skolor i Sverige 

och Norge och jämföra hur de följer och tolkar dessa delar i styrdokumenten.
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Bilaga 1

Beräkningspoäng för intagning till vidaregående skola

Alla betyg summeras och delas sedan med antalet (även nollorna räknas) betyg/ämnen. 
Om en elev däremot ej behövt delta i undervisningen av något ämne, skall det inte 
räknas med i antalet ämnen. Detta ger en genomsnittssumma, med två decimaler, som 
multipliceras med tio, vilket ger den slutliga poängen.

Sum alle karakterer
—————————— = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer

Hämtat från vilbli.no



Bilaga 2

Betygspoäng för meritvärde

Meritvärdet räknas genom att de 16 bästa ämnesbetygen summeras. Betyget MVG ger 
20 poäng, VG ger 15 poäng och G ger 10 poäng. Om eleverna får blockbetyg i NO eller 
SO multipliceras betygets poäng med antal ämnen inom blocket. Högsta meritvärdet 
som kan fås är 320 poäng.

Hämtat från Utbildningsinfo.se, antagningsregler



Bilaga 3



Hämtat från Utdanningsdirektoratet, eksempel på poengberegning
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Hämtat på Udir.no, Kartleggingsmateriell


