Skolintroduktion för elever i de internationella klasserna år 6-9
på Alviksskolan.
Historik
År 2002 startade verksamheten med förberedelseklasser på Alviksskolan. Vi startade
med tre klasser med drygt 20 elever tillsammans. Eleverna arbetade i slutna grupper
med framför allt svenska och matematik utan någon större kontakt med övriga skolan.
Tiden i förberedelseklass var i genomsnitt två år. Därefter fortsatte eleverna sin
utbildning på sina respektive hemskolor. Med tiden uppstod ett intresse hos eleverna
att få möjlighet att fortsätta sin utbildning på Alviksskolan. I och med detta skapades ett
behov att arbeta aktivt med integrering och en förlängning av skolintroduktionen.

Pedagogisk idé
Vår intention att integrera eleverna i skolan, samhället samt att komplettera deras
kulturella identitet kan delas in i fyra olika områden. Det handlar om den språkliga,
ämnesmässiga, kognitiva och sociala utvecklingen.
Arbetet med andraspråksinlärning sker på fyra olika nivåer. De två första nivåerna
fokuserar främst på alfabetisering, läs- och skrivinlärning, ordkunskap och
grundläggande kommunikation.
På nivå tre knyts eleven till en klass inom den reguljära verksamheten och slussas
successivt ut i de olika ämnena. Slussningen går till på så sätt att eleverna stöttas i de
olika ämnena av modersmålslärarna som deltar i undervisningen. De har svenska som
andraspråksundervisning i mindre grupper för att kunna sätta kommunikationen i
centrum och för att kunna få individuell stöttning i ämnesundervisningen. Eleverna på
nivå fyra är helt integrerade i den reguljära undervisningen utom i svenska som
andraspråk och möjligtvis engelska.
Modersmålsundervisningen syftar till att stärka elevernas förstaspråk, deras kulturella
identitet och att främja deras kognitiva utveckling. I detta arbete har vi även involverat
föräldrarna.
Arbetet med den sociala utvecklingen pågår ständigt. På nivå ett och två har vi
dramaövningar och från nivå två deltar eleverna som kamratstödjare och
elevrådsrepresentanter.
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Några praktiska exempel från de olika nivåerna är drama som stärker den muntliga
framställningen och förmågan att använda strukturer. Andra exempel är arbete med
tidningsartiklar, skönlitteratur och bilder för att utifrån ett autentiskt material utöka
ordförråd och omvärldskunskap.
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