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Studiens syfte är att undersöka hur lärare uppfattar, hanterar och arbetar med 
andraspråkselevers språkutveckling i undervisningen samt granskar hur samarbetsformer med 
andra lärarkategorier ser ut för att stötta språkutvecklingen för andraspråkselever. Genom 
kvalitativ metod har fem lärare i grundskolans tidigare år intervjuats och därmed illustreras ett 
axplock av lärare och deras uppfattning. Resultaten påvisar att undervisningen präglas av 
individualisering i en klass med andraspråkselever. För att stödja andraspråksinlärning ligger 
fokus på att utveckla elevernas ordförråd vilket sker främst genom muntlig kommunikation. 
Begreppsbildningen underlättas med hjälp av konkret material och vanligast förekommande 
är bilder, filmer och upplevelser. Svårigheterna är att anpassa och finna rätt nivå på 
klassrumsundervisningen för att stimulera samtliga elever i klassrummet. I studien 
uppmärksammar lärarna även en osäkerhet kring hur de ska betygsätta andraspråkselevers 
språkutveckling. Samarbetsformerna med andra lärarkategorier ser vitt skilda ut beroende på 
hur skolan organiserats. En lärare av fem samarbetar med modersmålsläraren. De övriga har 
mycket liten eller ingen kontakt. Alla lärare upplever att de kan ta stöd och samarbeta med 
SvA-läraren och specialpedagogen vid behov. Studien visar upp ett samband mellan teoretisk 
kunskap, lärares förhållningssätt och skolans prioriteringar kring andraspråkselever som 
framgångsfaktorer för andraspråkselever.  
Slutsatsen är att det är gynnsamt för andraspråkselevers språkutveckling när läraren har 
kunskap kring andraspråksinlärning samt samarbetar med andra lärargrupper.  
________________________________________________________________ 

Nyckelord: 
Andraspråkselever, modersmål, språkutveckling, språklig kompetens. 
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1 Inledning 
Skolan elevunderlag utgörs idag av en etnisk och mångkulturell blandning. Enligt 

Skolinspektionen (2010) utgör elever med utländsk bakgrund för närvarande en femtedel av 

grundskolans totala elevantal. Till denna grupp räknas antingen elever som är födda 

utomlands eller födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. I Sverige utgör elever som har rätt 

till undervisning av modersmål ungefär 15 procent av det totala elevantalet (Beijer 2008: 

203). Det innebär totalt att cirka 150 000 elever har svenska som sitt andraspråk. Det är 

därmed ofrånkomligt att verksamma lärare möter elever som lär genom ett andraspråk, i det 

här fallet svenska. Därför ville jag fördjupa mina kunskaper i ämnet kring 

andraspråksinlärning. Under min verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) fick jag 

möjlighet att verka i en skola som präglas av många nationaliteter. Jag har därmed mött elever 

med skiftande etnicitet och elever som har annat modersmål än svenska. Kursplanen för 

svenska (Skolverket 2000a) anger att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling och att kultur och språk är oskiljbara från varandra. 

Språket och mångfald av kulturer formar och berikar samhället. I mötet med flerspråkiga 

elever ute i skolverksamheten väcktes tankar och funderingar kring hur lärare tänker och 

resonerar kring språkutveckling för elever som lär genom ett andraspråk? Läroplanen för 

grundskolan (Utbildningsdepartementet 1994 [Lpo-94]) anger att en likvärdig utbildning 

innebär att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Jag fann att 

lärarna ställdes inför dilemmat att klara av att anpassa undervisningen både mot de enspråkiga 

eleverna, som har svenska som modersmål samtidigt som undervisningen skulle göras 

begriplig för de elever som lär genom sitt andraspråk. Detta faktum väckte frågor: Hur gör 

man för att bemöta andraspråkselevers språkutveckling i undervisningen på ett gynnsamt sätt 

parallellt som undervisningen ska stimulera resterade elever? Många av de flerspråkiga elever 

som jag mött under min VFU har haft möjlighet att utnyttja dels undervisning i Svenska som 

andraspråk (SvA) samt modersmålsundervisning. Det innebar det att flertalet elever gick ifrån 

klassrumsundervisningen för att undervisas i SvA eller i ämnet modersmål och denna aspekt 

fick klasslärarna ta i beaktning i undervisningen. I kursplanen för svenska (Skolverket 2000a) 

anges att alla lärare har ett gemensamt ansvar om språkets betydelse för lärande. Jag undrade 

därför i med anledning av min blivande yrkesroll, vad för sorts hjälp och stöd klasslärare kan 

få av andra lärarkategorier för att bemöta elevers andraspråksinlärning? Samarbetar de med 

dessa lärare för att stimulera elevers andraspråksinlärning? Utgångsområdet för denna c-

uppsats är därmed genom en intervjustudie söka mer kunskap kring andraspråkselevers 

språkutveckling i skolan. 
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2 Syfte 
 

Syftet är att ta reda på hur några klasslärare och pedagoger arbetar i grundskolans tidigare år 

med elever som lär sig genom ett andraspråk. Studien granskar även hur samarbete mellan 

dessa lärare och andra lärargrupper fungerar för att stötta språkutvecklingen för elever med 

annat modersmål. Arbetet utgår från ett lärarperspektiv.  

 

2.1 Frågeställningar 

För att precisera syftet har jag urskilt följande frågeställningar:  

• Hur arbetar lärarna med andraspråkselevers språkutveckling i den vanliga 

klassrumsundervisningen? 

• Vilka skillnader upplever lärarna att det är att undervisa enspråkiga elever jämfört med 

två- språkiga elever?  

• Hur ser lärarna på tvåspråkighet, hinder eller möjligheter? 

• Vilket stöd och samarbete finns med andra lärargrupper för att tillmötesgå tvåspråkiga 

elevers behov att utveckla svenska språket? 

• Vilka faktorer påverkar elever med annat modersmål än svenska att utveckla ett 

andraspråk? 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Elever med annat modersmål än svenska benämns i studien som andraspråkelever och 

tvåspråkiga elever. Dessa två termer menar jag innefattar dels elever som lär sig flera språk 

samtidigt och dels de elever som först etablerat ett huvudspråk d v s ett modersmål och 

därefter lär sig ett annat språk nödvändigt för kommunikation i det land man bor i. Modersmål 

är det språk som barnet lär sig först och kan bäst (Nationalencyklopedin 2000). 

Modersmålundervisning är numera det begrepp som används eftersom termen hemspråk är 

utbytt. Svenska som andraspråk (SvA) är ett skolämne sedan 1995 och alla elever med annat 

modersmål än svenska har rätt till denna undervisning (Skolverket 2000b). SvA-lärare arbetar 

med andraspråkselevers inlärning av ett andraspråk.  
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3  Teoretisk bakgrund  
Detta avsnitt tar upp några förklaringar och aspekter kring tvåspråkighet. Vad innebär 

tvåspråkighet, hur utvecklas ett andraspråk, vad innebär språkbehärskning och 

språkutveckling. Vidare riktas delar kring läs- och skrivutveckling och avsnittet avslutas med 

att ta upp några betydelsefulla faktorer kring kultur och identitet för andraspråksinlärare. 

 

3.1 Tvåspråkighet 

De flesta människor som emigrerat till ett nytt land eller har en utländsk bakgrund utvecklar 

ofta flera språk och det är en process som tar tid. Behovet av att kommunicera avgör hur 

många språk man lär sig anser Bergman (2000:27). Enligt Arnqvist (1993:144) utvecklas 

tvåspråkighet på två olika sätt. Att lära sig två språk samtidigt kallas simultan tvåspråkighet. 

Vanligtvis sker detta när man från födseln får höra och uppleva två språk parallellt, 

exempelvis när föräldrarna har olika modersmål. Arnqvist skriver att språkforskning har 

påvisat att riktigt små barn har en stor potential när det gäller att lära sig språk lätt och 

naturligt. Vid ungefär tre års ålder övergår inlärning av två språk till att kallas successiv 

tvåspråkighet, vilket innebär att man lär sig två eller flera språk etappvis. Med andra ord har 

individen redan ett etablerat förstaspråk eller modersmål och lär sig sedan ett andraspråk, i 

detta fall svenska. Många människor som kommer till Sverige utvecklar en successiv 

tvåspråkighet. Det som utmärker successivt inlärning är att personen kan skilja de två språken 

åt eftersom ett språk dominerar inledningsvis. När inlärningen sker successivt är det vanligt 

att språken blandas ihop vilket innebär att språken ofrivilligt inverkar på varandra. Den 

vanligaste formen av att blanda språken handlar om uttal, att det ena språkets uttal påverkar 

det andra språket. Direktöversättningar från modersmålet till andraspråket är en annan form 

eller att man använder samma ordföljdsmönster när man bildar meningar oavsett språk menar 

Arnqvist.  

     Axelsson (1999:71) skriver att beroende på de sakförhållanden som råder när man 

utvecklar ett andraspråk så visar forskning att det tar tid att lära sig ett andraspråk som är i 

nivå med enspråkigas utvecklingsläge. Axelsson redogör för Colliers (1987) forskning kring 

samband mellan tidsåtgång att lära sig ett andraspråk och ankomstålder till en ny språkmiljö. 
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Tabell 1. Tidsåtgång för att uppnå en nivå i svenska som är jämförbar med enspråkiga elevers nivå. (Axelsson 
1999:71). 
 
Ankomstålder Genomsnittlig tidsåtgång 

5-7 år 3-8 år 

8-11 år 2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

Tabellen visar generellt att det tar lång tid att komma ifatt enspråkiga elever i skolämnena. 

Gruppen 8-11 år är den grupp av andraspråksinlärare som snabbast kommer att lära sig 

andraspråket vilket beror på att de ofta redan i hemlandet lärt sig grundläggande läs och 

skrivfärdigheter. Eleven förstår principen att koppla språkljud och tecken vilket innebär en 

tidsvinst när andraspråket ska utvecklas. Tabellen visar sammanfattningsvis att det tar mellan 

5-8 år att utveckla ett andraspråk som är i nivå med enspråkiga elever (Axelsson 1999:71). 

     Tidsåtgången är en aspekt vid andraspråksinlärning. Ladberg menar (2004:839) att en 

annan aspekt som påverkar framgångarna i språkutvecklingen är en stark drivkraft eller en 

hög motivation. Det vill säga att språkutvecklingen påskyndas väsentligt om skälet är starkt 

nog att utveckla tvåspråkighet. Motivationsfaktorn nämner Arnqvist (1993:147) och även 

Stensmo (1997:153,154) som en avgörande aspekt vid inlärning av ett andraspråk. De delar 

som påverkar motivationen är attityden och inställningen att utveckla tvåspråkighet. Det är 

främst föräldrarnas inställning som har betydelse, men även skolans attityd och det 

omgivande samhällets syn på nyttan av två- eller flerspråkighet som påverkar motivationen 

(Hyltenstam 2007:46 och Ladberg 2004:35). Motivationen påverkas också, menar Arnberg 

(2004:28) av många bakomliggande faktorer som exempelvis orsaken till emigration, om 

familjen har för avsikt att stanna i det nya landet, hur man upplever det nya landet, hur 

livssituationen ser ut och i vilken utsträckning föräldrarna anser att barnen ska utveckla 

modersmålet och sin ursprungskultur. 

 

3.2 Språkets bas och utbyggnad 

För att möta elever som ska lära sig ett andraspråk behöver man definiera vad 

språkbehärskning innebär anser Bergman (2000:23). I tillägnandet av ett språk skiljer man 

mellan bas och utbyggnad. Kortfattat innebär språklig bas, det språk man tillägnat sig fram till 

skolåldern. Det innebär att man har lärt sig språket naturligt via hemmet, förskola och i andra 

sammanhang. Man har byggt upp en intuitiv känsla i språket. Förmågor som uttal, 

grammatiska strukturer, ordförråd och pragmatisk förmåga som handlar om språkets sociala 

och kulturella koder ryms inom basen och är en förutsättning för att kunna tillägna sig 
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språkets utbyggnad. I den språkliga utbyggnaden skapas färdigheter i språkets formella form. 

Eleverna lär sig grunderna för läsning och skrivning och hur man anpassar språket till olika 

situationer. Vidare höjs medvetenheten om språkets uppbyggnad vilket är till nytta vid senare 

inlärning av främmande språk som exempelvis engelska, tyska och franska (Ladberg 

2004:80). Hyltenstam (2007:50) påpekar att svenska skolan har traditionellt förutsatt att 

eleverna underförstått har en utvecklad basfärdighet i undervisningsspråket, vilket elever med 

svenska som modersmål har. Elever med annat modersmål än svenska har ofta inte tillägnat 

sig denna språkliga bas i andraspråket fullt ut. Dessa elever utsätts för en komplex utmaning 

då de behöver tillägna sig basen i språket samtidigt med den språkliga utbyggnaden i skolan  

 

3.3 Svenska som andraspråk      

Skolverket (2000b) skriver att skolan har utarbetat två svenskämnen för att tillmötesgå de 

språkliga förutsättningar som råder bland eleverna. Ämnet svenska (Sv) vänder sig till elever 

som redan kan språket, det vill säga redan har den språkliga basen. Svenska som andraspråk 

(SvA) bygger på andra förutsättningar som råder för andraspråksinlärning. Kärnan är att först 

utveckla en språklig bas och för att sedan kunna stödja den språkliga utbyggnaden som ses 

som en förutsättning för att tillägna sig övriga skolkunskaper. I kursplanen för svenska som 

andraspråk (Skolverket 2000b) står det att eleverna ska tillägna sig en språkbehärskning som 

är i nivå med elever som har svenska som modersmål. Detta för att de fullt ut ska kunna 

tillgodogöra sig utbildning i andra ämnen. Elever kan välja om de vill läsa svenska eller 

svenska som andraspråk. Målen i båda ämnena är i slutändan de samma, men vägen dit skiljer 

sig åt (Skolverket 2000a-b). Dessvärre, menar Hyltenstam (2007:50), är kunskaperna kring 

det särskilda undervisningsämnet i svenska (SvA) bristfällig och en vanlig missuppfattning är 

att svenska som andraspråk är ett ämne med lägre ställda krav. 

 

3.4 Modersmål 

En elev har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har 

ett annat språk än svenska som modersmål eller språket utgör dagligt umgängesspråk för 

eleven. Undervisning i modersmål är helt frivilligt. Syftet med undervisningen är att utveckla 

kunskap om modersmålet och ge kunskaper om hemlandets samhälle och kultur. Det främjar 

utvecklingen till tvåspråkighet och bidrar till att bygga upp en självkänsla som ger 

kulturkompetens (Skolverket 2000c). Som tidigare nämnts är elever med annat modersmål en 

grupp med olika förutsättningar och situationen är mycket varierade för olika barn eftersom 

de bär med sig olika erfarenheter. Hyltenstam (2007:54) påstår att modersmål ofta utgör ett 
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minoritetsspråk i samhället och det blir det svårare att utveckla en allsidig behärskning av 

språket, vilket ofta beror på att modersmålet är knutet till hemmet och används i mindre 

omfattning. Om barnets första språk är ett minoritetsspråk är språkets bas sällan fullt utvecklat 

vid skolstart till skillnad från om förstaspråket talas av majoriteten i samhället. Då är ofta 

språkets bas väl utvecklad, vilket ger olika utgångslägen för språkutvecklingen hävdar 

Hyltenstam. 

     Hyltenstam skriver att forskning pekar på att inlärning av ett nytt språk gynnas utav att 

förstaspråket är utvecklat eller utvecklas parallellt och att språk och begreppsbildning 

utvecklas sida vid sida eftersom de oavbrutet påverkar och stödjer varandra. Denna insikt har 

man tagit fasta på i kursplanen för modersmål (Skolverket 2000c). Där står det att 

modersmålet främjar elevens flerspråkiga utveckling och befäster kunskaper i det egna 

språket vilket också främjar inlärning av ett andraspråk och modersmålet är därmed en väg till 

att lära sig svenska. Vidare står det att modersmålet också spelar en viktig roll och har 

avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten samt för den intellektuella 

och emotionella utvecklingen. Hyltenstam (2007:55) menar att om eleven har utvecklat ett 

rikt utbud av begrepp hjälper det till vid tillägnandet av ett andraspråk, på så vis att de lär sig 

nya ord för redan kända begrepp. Han menar vidare att för många elever kan den språkliga 

och begreppsmässiga delen avta i deras första språk av olika anledningar. Det innebär att 

eleverna samtidigt vid andraspråksinlärning behöver lära sig både begreppen och orden för 

dessa begrepp, vilket är en krävande uppgift. Modersmålsundervisningen fyller därmed en 

stor uppgift att tillmötesgå dessa sammansatta delar i språkutvecklingen.  

     Ladberg (2004:76) menar att det är viktigt för andraspråkselever att utveckla en språklig 

medvetenhet om sitt modersmål eftersom en sådan språkligt förmåga är till stöd och hjälp när 

man lär sig ett andraspråk. Ett exempel som rör detta område är om eleven kan läsa på sitt 

hemspråk. Denna läsförmåga kan sedan överföras mellan olika skriftspråk. Det är därför 

betydelsefullt med samarbete mellan modersmålslärare, SvA-lärare och ämneslärare. Larson 

m fl (1992:62-63) påvisar också en annan viktig anledning som rör samarbete och det är 

möjligheten att få information om likheter och skillnader mellan de olika språken i form av 

grammatik, fonologi samt modersmålens skriftsystem. Kunskaper om detta underlättar 

lärarnas insikt i andraspråkselevers eventuella svårigheter vid inlärningen.  

 

3.6 Språkutveckling 

Det finns olika beskrivningar över språkets utveckling och de ger olika kunskaper om 

språkets uppbyggnad. Och bidrar alla till kunskaper om språket menar Arnqvist (1993:21). 
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För att lära sig ett språk behöver språkliga förmågor användas och utvecklas. Ladberg 

(2004:64) menar att en språklig kompetens innefattar uttal, grammatik, automatiserat tal, 

ordförråd samt pragmatik vilket innebär social och kulturell kompetens. Till språklig 

kompetens hör också förmågan att läsa och skriva.  

     I språkutvecklingen ingår ordförrådet som en viktig del. Ordförrådet består av två delar, 

aktivt och passivt ordförråd. Forskare har kommit fram till att enspråkiga elever har ett 

ordförråd på cirka 10000 ord när de kommer upp till skolåldern och där ingår alla de ord som 

eleven förstår, d v s det passiva ordförrådet. I det aktiva ordförrådet ryms betydligt mindre, 

uppskattningsvis ett par tusen. Under resten av livet fortsätter ordförrådet att växa. Under 

skolåren möts eleven av fler tusen ord. Vi lär oss nya ord genom uppväxten och genom 

intressen (Ladberg 2004:71). 

     En viktig aspekt för att hjälpa eleverna med andraspråksinlärning menar Witting (2001:27) 

är att ta hänsyn till hur elevernas språk förhåller sig till det svenska. Om man känner till 

väsentliga drag i elevernas modersmål kan man dra fördel av detta genom att visa hur det 

svenska språket förhåller sig till språkliga strukturer i elevernas språk. Witting (2001:28) 

uppmärksammar exempelvis områden där svenskans egenskaper kan skapa svårigheter för 

andraspråkselever. Svenska språket har flera markeringar för bestämd form kring substantiv, 

exempelvis en gata, gatan, gator och gatorna. Med verbformer uttrycks vad man gör och 

tempusformer, eftersom grundord böjs och ibland används hjälpverb, vilket är försvårade. Vi 

säger ”lampan lyser, lampan lyste, lamporna har lyst, lampan hade lyst, lampan ska lysa”. 

Ordföljden är också av stor vikt för att föra fram rätt budskap. Lampan lyser och lyser lampan 

har två helt olika innebörder. Witting hävdar genom detta att läraren behöver ha god kunskap 

i det svenska språket. 

 

3.7 Läs- och skrivinlärning i skolan 

När eleverna närmar sig den formella läs- och skrivinlärningen finns det olika metoder att 

tillgå. Syntetiska modeller går från delar till helhet och analytiska modeller gör tvärt om, utgår 

från helheten och arbetar sedan med delarna. Läsning på talets grund eller LTG-metoden är 

den vanligaste analytiska modellen (Larson m fl 1992: 27-50). Enligt Witting (2001:25) är det 

alltid nödvändigt med förberedelser för att hjälpa eleven in i det nya språket. Talspråket ligger 

som grund inför att lära sig läsa och skriva och hon menar att man därför ska börja med det 

muntliga. Har sedan eleven lärt sig koderna för läsning på sitt modersmål kan denna förmåga 

överföras till ett annat skriftspråk vilket underlättar menar Ladberg (2004:76).  
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     För andraspråksinlärare gäller särskilda förhållanden kring språket eftersom de inte har 

samma utgångspunkt som elever som lär sig genom sitt förstaspråk. Det är ett stort steg 

mellan att lära sig att tala och kommunicera på ett vardagligt sätt och att nå den nivån att 

genom språket tillägna sig kunskaper menar Hyltenstam (2007:58). Axelsson (i Bjar & Liberg 

2003:144) skriver om vilka faktorer som påverkar elevernas språkliga och kognitiva 

utveckling. Uppgifter som exempelvis läs- och skrivövningar har olika grad av 

situationsberoende samt olika grad av kognitiv utmaning. För att eleven ska kunna lösa och 

förstå en övning är graden av situationsberoende dvs. hur mycket eller lite stöd som finns i 

omgivningen betydelsefull. Ett exempel är bilder som stöd för uppgiften. Likaså är graden av 

kognitiv utmaning avgörande för hur den språkliga färdigheten utvecklas. Axelsson redogör 

för Cummins (1986, 1996, 2000) modell kring språkbehärskning. 

 

  

Kognitiv enkel 

A        C  

Situationsbunden                                                       Situationsoberoende 

B        D   

 

Kognitiv krävande 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Figur 1. Cummins modell över språkbehärskning 
Förklaring till modellen: I fält A och C är uppgifterna nära på automatiserade med låg kognitiv nivå. I fälten B 
och D innehåller uppgifterna en högre kognitiv utmaning.  (Fritt efter Cummins 1986,1996, 2000 i Bjar & Liberg 
2003:144).  
 

Modellen över språkbehärskning ska ses som en framåtskridande process över tid. Cummins 

hävdar enligt Axelsson (i Bjar & Liberg 2003:144 ) att aktiviteter och uppgifter för 

språkinlärning ska röra sig från ruta A till B till D. C-fältet är det område som bör undvikas 

eftersom uppgifterna där varken utmanar kognitiv förmåga eller leder till nämnvärd 

språkutveckling. 

     Larson m fl (1992:62) påpekar att vid läs- och skrivinlärningen för andraspråkselever är 

det avgörande att texterna som används utgår från det ordförråd som eleverna redan har samt 

att texterna känns meningsfulla och är igenkännande. Det betyder att texterna behöver skrivas 

med eleverna, menar författarna. Larsson påpekar att många läromedel inte tar hänsyn till 

elever med annan kulturell bakgrund eftersom de innehåller ett svårt språk, ovanliga ord, svår 

 
ex. vardagliga samtal 

ex. mekaniska övningar 
skriva av från tavlan 

fylla i uppgifter, ordlistor 
veckans ord 

ex. argumentationsövningar 
diskussioner  

muntliga presentationer 
förstå skrivna texter med stöd 

utveckla ordförråd 

 
ex. skriva uppsats 
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menings- och satsbyggnad samt ordlekar där innebörden blir oklar men som för svenska 

elever är helt självklara.  

     För elever med annat modersmål än svenska är lärandet och kunskaper i det egna språket 

en väg till att lära också det nya språket (Skolverket 2000b). Larson m fl (1992: 61-63) 

uttrycker ett förhållningssätt till sanningshalten kring att läs- och skrivinlärning skulle 

utvecklas snabbast om eleven lär sig detta först på modersmålet. Utan hänsyn till detta sker 

läs- och skrivinlärning för många andraspråkselever ändå på svenska. Det finns många olika 

förklaringar till detta. Vissa anser att det skulle ta för lång tid att lära sig läsa och skriva på sitt 

modersmål och sedan på svenska. En orsak kan vara att det ofta saknas utbildade 

modersmålslärare att tillgå. Elever med annat modersmål företräder ett stort antal olika språk 

och därför kan det också vara svårt finna lärare som representerar just det språk som 

efterfrågas. En annan orsak som kan utgöra ett hinder är att avgöra vilket av elevens språk 

som är modersmålet. I enstaka fall kan det vara så att modersmålet saknar skrift menar 

Larson. 

 

3.8 Språk, kultur och identitet 

Elever som kommer till skolan och ska lära genom ett andraspråk har många gånger vitt 

skilda erfarenheter med sig i bagaget. Vid vilken ålder eleverna lär sig ett andraspråk har 

betydelse, vilket tidigare nämnts genom Colliers tabell i Axelsson (1999:71) men det har även 

betydelse på vilket sätt eleven hunnit lära sig sitt modersmål menar Hyltenstam (2007:45). 

Vissa elever har kommit hit när de var små, andra är födda här men har vuxit upp med 

föräldrar som talar ett annat språk. I extrema fall kan det röra sig om elever som talar sitt 

modersmål men har en kulturell bakgrund med avsaknad av skrift eller så har exempelvis 

eleven kommit hit som flykting och kan ha traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Elever 

med annat modersmål är ingen enhetlig grupp och det förekommer stora skillnader för 

eleverna, både kring det språkliga och det kulturella och därför behöver lärare vara medvetna 

om de särskilda förhållanden som råder kring flerspråkiga elever och flerkulturella miljöer 

anser Hyltenstam. 

     Ladberg (2004:124,128) menar att sambandet mellan språk och identitet är nära 

förknippade med varandra och samhörighet med andra är en viktig funktion i 

identitetsskapandet. Även synen på sig själv, självkänsla och självförtroende har betydelse för 

identiteten och språkutvecklingen av flera språk. Ett sätt att stimulera språkutvecklingen är att 

stärka elevens självförtroende Ett annat är att skapa ett klassrumsklimat som bygger upp en 

känsla där eleven upplever det egna språket som betydelsefullt och en atmosfär att vilja lära 
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sig svenska. Atmosfären och attityden kring tvåspråkighet bland lärare och eleverna emellan 

har stor betydelse för andraspråkselevers identitetsskapande. Om självkänslan eller identiteten 

för en andraspråkselev blir angripen är det förödande för den språkliga utvecklingen. 

Exempelvis om elever förväntas undvika sina modersmål och hålla sig till majoritetsspråket 

får eleverna därigenom ett negativt budskap rörande identiteten (Ladberg 2004:124,128).  

Ladberg (2004:72) menar vidare att när man lär sig ett språk lär man sig även språkets kultur 

och det innebär att man ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. De sociala koderna 

skiljer sig åt exempelvis när man hälsar på olika språk. Att hälsa på svenska innebär ett visst 

mönster av ord och rörelser och en hälsning på arabiska innebär andra ord, tonfall gester och 

blickar. Svenska barn lär sig se vuxna i ögonen medan barn i många andra kulturer slår ner 

blicken inför vuxna. Beroende på den omgivande miljöns inställning utvecklas 

tvåspråkigheten olika. Om eleven tillåts att utveckla båda språken parallellt kallas språkmiljön 

för additiv. Motsatsen är en subtraktiv språkmiljö och innebär att andraspråket utvecklas på 

bekostnad av första språket som får stå tillbaka (Myndigheten för skolutveckling 2004:24).  

     För att få till stånd en undervisning som är framgångsrik för elever som lär genom ett 

andraspråk menar Benckert (2000:87) att det mest grundläggande är att skapa en bra 

inlärningssituation och att attityden och stämningen på skolan präglas av att olika språk och 

kulturer är lika mycket värda. Enligt Ladberg (2004:128-129) är goda relationer mellan lärare 

och elev och elever emellan mer avgörande än undervisningsmetod. Vidare menar författaren 

att lärarens nyfikenhet och intresse för elevernas kultur, exempelvis i form av att lära sig 

några ord på elevernas modersmål, stärker budskapet av respekt och ömsesidighet. Den attityd 

och den respekt läraren visar mot elevens modersmål och kultur är betydelsefullt för elevernas 

ambition att utvecklas till tvåspråkiga. Högt ställda förväntningar där läraren och andra vuxna 

tror på elevernas förmåga till tvåspråkighet ger förutsättningar till gynnsam språkutveckling. 

Rodell (2009:69) menar dock att ofta inträffar dock det motsatta, att lärare medvetet eller 

omedvetet istället saknar denna insikt och osynliggör elevernas kulturella bakgrund och språk.  

     En granskning av Skolinspektionen (2010) visar att både förskolor och skolor fram till idag 

brister när det gäller kompetens kring tvåspråkighets- och mångfaldsfrågor. Resultaten i 

grundskolan för elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än 

svenska har visat sig vara generellt sämre, än för elever som har svenska som modersmål. 

Vidare påpekas att när elever med annat modersmål inte behärskar det svenska 

undervisningsspråket, kommer de att ha sämre förutsättningar än de elever som har svenska 

som modersmål. Skolinspektionens resultat visar att viktiga framgångsfaktorer för att 

stimulera andraspråkselevers skolresultat är att skoluppgifter behöver utgå ifrån elevernas 
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bakgrund och närmiljö så att arbetet anpassas till deras behov och intressen. Möjligheten att 

utveckla sitt modersmål samt att lärarna har adekvat utbildning och kompetens inom området 

är alla betydelsefulla framgångsfaktorer.  

     En viktig del som bland annat Skolinspektionen (2009:25) skriver om är vikten av att 

skolans lärare arbetar med interkulturell pedagogik . Detta begrepp innefattar lärande, 

kommunikation, undervisning, skolutveckling och pedagogisk forskning. Interkulturell 

kompetens är nödvändig inte enbart för att kunna förstå sig själv som lärare i en 

mångkulturell skola, utan också för att kunna föra detta vidare till dagens mångkulturella 

elever. Lärare, tillsammans med kollegor, behöver variera uttryckssätt och arbetssätt för att 

anpassa undervisningen till de olika målgrupperna. Alla lärare behöver tillsammans samverka 

och använda olika undervisningsmetoder, kunna presentera information klart och 

entusiastiskt, väcka elevernas nyfikenhet och intresse, ha förmåga att kontextualisera stoff, 

strukturera materialet och fånga upp och vidareutveckla elevernas idéer, 

skriver Skolinspektionen (2009). Cummins (2001:89-93) lyfter vikten av att alla lärare 

samverkar kring andraspråkselevers språkutveckling. Han menar att dagens skolor som 

präglas av mångfald och flerspråkighet har behov av en språkpolicy. En språkpolicy kan då 

innebära att alla får en samsyn kring språkutveckling.  
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4  Metod 
I detta avsnitt förklaras valet av forskningsmetod i undersökningen samt i korta drag studiens 

tillvägagångssätt.  

 

4.1 Forskningsstrategi  

Studiens avsikt var att ta reda på hur lärare tänker, resonerar och arbetar med 

andraspråkselever och bär därmed spår av ett fenomenografiskt synsätt. Fenomenografi som 

forskningsansats intresserar sig för olika sätt att tänka kring ett fenomen samt variationen av 

uppfattningar, vilket betyder fokus på innehåll och betydelser istället för förklaringar (Stukát 

2005:33). Detta synsätt utgår från att skapa lokal teori om det studerade fenomenet och 

innebär en undersökning som förmodas förklara och åstadkomma en trovärdig lokal tes, 

utifrån en unik urvalsgrupp (Patel & Davidsson 2003:33-34).  

     För att undersöka tankesätt och resonemang i hur lärare resonerar har jag valt att göra en 

kvalitativ studie. Fördelen med kvalitativ studie menar Denscombe (2009:399) är att 

insamlade data präglas av vanligt förkommande händelser i naturliga miljöer, i mitt fall 

lärares uppfattningar om andraspråkselevers situation i skolsammanhang, och för fram ett 

axplock av verklighetsbaserad data. Nackdelen med den kvalitativa inriktningen är 

svårigheten att bestämma hur pass mycket av den djupgående analysen som kan appliceras till 

generella antaganden. En svårighet kan också vara att hålla en objektiv tolkning av 

datainsamlandet. Enligt Denscombe (2009:368) är det lätt att för in personliga antaganden och 

hypoteser för att forskaren, i det här fallet jag, har kännedom om tidigare forskning och 

teorier inom området vilket riskerar att föra fram en subjektiv tolkning och analysering. 

Eftersom datainsamlandet tar stöd av verkligheten, även om det sker utifrån ett mindre urval, 

har jag övervägt delarna och funnit att den kvalitativa metoden och dess analys motsvarar mitt 

syfte bättre än om jag valt att använda kvantitativ metod. 

 

4.2 Insamlingsmetod 

Studien har sin utgångspunkt i ett lärarperspektiv och jag har valt intervjuer som metod. 

Enligt Stukát (2005:63) är intervjuundersökningar tänkta till att försöka nå varje persons 

tänkande eller uppfattning kring ett område. Denscombe (2009:232) förstärker detta genom 

att hävda att intervjuer är ett bra sätt när man vill undersöka uppfattningar och erfarenheter 

kring ett område. Jag anser att intervju som metod stämmer bra överens med studiens syfte 

eftersom jag vill ta reda på hur lärare och pedagoger uppfattar och hanterar 



 

 17  

andraspråkselevers språkutveckling i undervisningssituationen och på så sätt stärktes jag i 

mitt val. Enkäter hade också varit en tänkbar metod för att ta reda på lärares åsikter men 

eftersom studien baseras utifrån ett fenomenografiskt synsätt med fokus på innehåll och 

betydelser istället för förklaringar, föll enkätmetoden bort. Detta eftersom enkäter har svårt att 

svara på djupare resonemang.  

     För att uppnå syftet i en kvalitativ studie menar Stukát (2005:63) att antalet informanter 

måste begränsas i förhållande till studiens omfång. I relation till att uppsatsens omfattning är 

på grundnivå uppskattade jag antalet planerade intervjuer till 5-6 stycken. En mindre 

urvalsgrupp ryms också bättre inom kvalitativ undersökning än kvantitativ fortsätter 

Denscombe (2009:289). Mitt metodval föll därmed på att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Frågorna som utarbetats till intervjun har formulerats genom att vara öppna till sin karaktär. 

Detta för att bjuda in informanterna att berätta och redogöra för sitt sätt att tänka och resonera 

i sitt arbete med andraspråkselever. Följdfrågor har sedan ställts för att förtydliga eller 

fördjupa informanternas resonemang. Intervjufrågorna har fungerat som en mall att utgå ifrån 

men ibland har frågorna ställts utan inbördes ordning i de fall där intervjusvaren kom att 

beröra senare frågeområden i intervjumallen. Detta för att intervjun mellan mig och 

informanten skulle kännas smidig och inte styrd. 

     Stukát betonar dock att nackdelen med intervjuundersökningar som går på djupet genom 

halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjuer är ett mödosamt arbete eftersom både 

transkribering och jämförelser av intervjuerna är väldigt tidskrävande. Samtidigt ger 

kvalitativa intervjuer möjlighet att finna resonemang och okända mönster, vilket stämmer 

överens med mitt syfte.  Inom den kvalitativa forskningen ryms även observationer, men 

denna metod ansåg jag ej motsvara de data som jag i inledningen var ute efter eftersom jag 

utgick ifrån ett lärarperspektiv och lärares uppfattningar om andraspråkselevers situation i 

skolsammanhang.  

 

4.3 Urval 

Målet var att finna klasslärare som arbetar med den grundläggande läs och skrivinlärningen, 

det vill säga lärare i förskoleklass, skolår ett samt år två. Denna urvalsmetod kallar Stukát 

(2005:62) för strategiskt urval och innebär att sökandet av informanter dels skulle bära på 

erfarenheter av andraspråkselever samt arbeta i de yngre skolåren med elevers 

språkutveckling. Många tänkbara klasslärare avböjde förfrågan på grund av hög 

arbetsbelastning under perioden för intervjuerna. Inriktningen på intervjupersoner ändrades 

till klasslärare eller pedagoger med erfarenhet av att undervisa andraspråkselever fast 
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fortfarande med fokus på grundskolan och de tidigare skolåren. Enligt Denscombe (2009:36) 

blev därmed urvalet av flerstegskaraktär. Alla personer som intervjuats bär ändå på 

erfarenheter kring undersökningens område vilket innebär att ett subjektivt urval gjorts. 

Intervjupersonerna kallas hädanefter för informanter. 

 

4.4 Undersökningsdeltagare 

Fem lärare, mellan 40-48 år har medverkat och svarat på intervjufrågorna och alla är kvinnor 

och har mer än 10 års yrkeserfarenhet. Samtliga har erfarenhet av andraspråkselever. 

• Lärare 1.  Har arbetat som förskollärare i 18 år, utbildat sig till lärare och arbetar i år 
1, sedan 2 år tillbaka. 

• Lärare 2. Har arbetat 11 år i grundskola som fritidspedagog och lärare samt tidigare 
11 år på förskola.  

• Lärare 3. Har arbetat mer än 20 år i grundskolan som klasslärare i mellanstadiet och 
lågstadiet, arbetar för närvarande som SvA-lärare, men intervjun utgår från 
erfarenheterna som klasslärare.  

• Lärare 4. Har 15 års yrkeserfarenhet i grundskolan, för närvarande lärare i skolår 1-3 
sedan 2 år tillbaka. 

• Lärare 5. Har arbetat i grundskolan i 10 år, just nu lärare i skolår 1 sedan ett år 
tillbaka. 

     

4.5 Bortfall 

Vid ett relativt tidigt stadium visade det sig svårt att endast fokusera på klasslärare för 

intervjuer eftersom arbetstrycket på skolorna var belastat med utvecklingssamtal, skriftliga 

omdömen och rättning av nationella prov under perioden för intervjuer. Därför ändrades 

termen klasslärare till lärare och pedagoger med erfarenheter av andraspråkselevers 

språkutveckling. Av sex inplanerade och bokade intervjuer föll en intervju bort på grund av 

sjukdom.  

 

4.6 Etik 

Inför varje intervjutillfälle har informanterna informerats om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Dessa principer rör fyra områden. Informationskravet 

innebär att informanten blir medveten om forskningsstudiens syfte. Samtyckeskravet betyder 

att informanten själv bestämmer om medverkan i studien eller ej samt att man har rätt att 

avbryta sin medverkan i studien när som helst. Vidare har informanterna fått förklarat 

konfidentialitetskravet som innebär ett skydd för deras identitet. De inspelade banden kommer 

att raderas efter transkribering. Resultaten vid intervjuerna kommer att föras fram genom 

användandet av fingerade namn eller liknande för att inte röja källan. Slutligen har jag 
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meddelat om nyttjandekravet som innebär att intervjuerna enbart kommer att användas till 

denna studie. 

 

4.7 Strategi och genomförande  

För att kunna genomföra intervjuer tog jag via telefon och mail kontakt med ett antal olika 

skolor där jag med stor säkerhet visste att delar av elevunderlaget utgjordes av elever med 

annat modersmål. Efter rektorernas medgivande kontaktade jag därefter tänkbara lärare. Jag 

har också kontaktat några lärare direkt och då har rektorn informerats därefter. 

Informationsbrev eller så kallat missivbrev har skickat till de skolor som visade sig vara 

intresserade och därmed har berörda parter informerats om studiens ändamål. Missivbrevet 

(bilaga 1) innehöll uppgifter kring undersökningens syfte och informerade om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska råd samt att studien utmynnar i en C-uppsats inom 

lärarprogrammet. Detta följdes sedan ytterligare upp med telefonsamtal där jag fick bekräftat 

om intervjuerna gick att genomföra samt inbokning av dessa. 

     Inför intervjutillfällena har förberedelserna bestått i att låna en diktafon för att kunna spela 

in intervjuerna. Patel & Davidsson (2003:83) upplyser om att bandning kan vara till nackdel 

eftersom inspelning kan ha en hämmande effekt och upplevas obehaglig eller olustig för 

informanterna och därmed också påverka svaren. Samtidigt är fördelen att allt registreras i 

intervjun. Jag ansåg för min egen del att bandning skulle ge bättre fokus på informanten och 

de svar som framkom och fördelen med bandning övervägde därmed som den bästa 

möjligheten att samla data från intervjuerna  

     Informanterna tillfrågades vid intervjutillfället om tillåtelse till bandning och orsaken till 

varför. Informanterna informerades om alternativet som istället skulle innebära att jag förde 

anteckningar. Alla informanter godtog emellertid bandning och såg inga problem med detta. 

Förberedelse har också bestått i att utarbeta ett intervjuunderlag med frågor (bilaga 2). 

Intervjuerna har utförts på de skolor där lärarna arbetar. Tidsåtgången uppskattades till mellan 

30 till 45 minuter per person och det visade sig att omfånget höll sig inom dessa ramar. 

Denscombe belyser (2009:246) att personlig identitet och förhållningssätt kan påverka 

dialogen och samtalets struktur som uppstår mellan forskare och informant. Jag har vid 

intervjuerna därför medvetet tänkt på mitt eget förhållningssätt vilket inneburit att jag strävat 

efter att hålla mig så neutral som möjligt för att påverka informantens svar så lite som möjligt. 

I nära anslutning till intervjuerna har därefter transkribering gjorts. 
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4.8 Tillförlitlighet 

Lärarna i studien är en grupp som alla bär på erfarenheter av elever med annat modersmål och 

utgör enligt Denscombe (2009:267) nyckelpersoner som alla handplockats med noggrannhet.  

Data har insamlats genom direktkontakt med informanterna, vilket möjliggör att svaren direkt 

kan kontrolleras (Denscombe 2009:268). De intervjudata som framkommit bär följaktligen på 

en högre validitet än om man gjort ett slumpmässigt urval.  

     Denscombe (2009: 296) upplyser om svårigheten med kvalitativa intervjuer, att de 

uppgifter och fakta som framkommer är svåra att mäta, även om de är korrekta. Det beror på 

att studien baseras på vad lärarna säger och inte vad de verkligen gör, vilket inte alltid 

återspeglar sanningen. Denna studie handlar om lärares uppfattningar om ett fenomen vilket 

innebär å ena sidan att informationen är grundad i hög grad på detaljerade data från 

nyckelpersonerna och bär således fram åsikter, tankar och idéer. Å andra sidan granskar inte 

studien hur lärarna verkligen utför arbetet i praktiken vilket hade gett en högre reliabilitet. Det 

insamlande datamaterialet är också endast ett axplock vilket i sig bär med sig en lägre 

tillförlitlighet, än om studien varit större i sitt omfång.  

 

4.9 Analysmetod 

All data har transkriberats, alla på liknande sätt, uppstyrt efter intervjumallen (bilaga 2).  

Enligt Denscombe (2009:267) tydliggörs analysens data om den sorteras in en vidare 

gruppering, än om den endast härstammar från enskilda delar. Därför har jag utifrån 

forskningsfrågorna granskat data för att kunna klassificera resultatet i områden. Jag har 

därefter sammanställt svaren kategoriskt, vilket innebär att de lärare som tyckt lika parats 

ihop.   
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5 Resultat 
I avsnittet presenteras resultaten av intervjuundersökningen och ger en inblick i lärares arbete 

med flerspråkiga elevers språkutveckling.  

 

5.1 Tabellsammanställning 
 
Tabell 2 Översikt av resultat 
Utifrån ett lärarperspektiv 
 
 
 
 

Lärare 1 
utbildat sig till 
lärare och arbetar i 
skolår1, 
tidigare 18 år som 
förskollärare  

Lärare 2 
arbetat 11 år i 
grundskola som 
fritidspedagog + 
lärare, tidigare 11 
år på förskola 

Lärare 3 
arbetat mer än 20 
år i grundskolan 
som mellanstadie- 
lärare och 
lågstadielärare 

Lärare 4 
15 års 
yrkeserfarenhet i 
grundskolan, för 
närvarande lärare i 
skolår 1-3 sedan 2 
år tillbaka 

Lärare 5 arbetat 
på grundskolan i 
10 år, just nu 
lärare i skolår 1 
sedan ett år 
tillbaka 

5.2.1 Erfarenheter  av 
andraspråksinlärning: 
Pedagogisk utbildning: 
Fortbild/ teoretisk utb om 2:a 
språkinlärning: 

 
 
Ja  
 
Ja 

 
 
Ja 
 

 
 
Ja 
 
Ja 

 
 
Ja 

 
 
Ja 

5.2.2 Individualisera 
undervisningen: 
Fördjupad kunskap: 

 
Ja 
Ja 

 
Ja 
 

 
Ja 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

5.2.3 Språkutveckling - 
ordförråd: 
Muntlig kommunikation: 
Förstärka konkret: 
Annat: 

 
 
Ja 
Ja 
Ja* 

 
 
Ja 
 

 
 
Ja 
Ja  
Ja 

 
 
Ja 
Ja 
Ja* 

 
 
Ja 
Ja 

5.2.4  Läs och 
skrivutveckling: 
Särskild anpassning 
i grund+skrivinlärning: 
Skrivövn utifrån erf: 
Skrivövn kontextoberoende 
Fördjupad insikt: 

 
 
 
Nej 
Ja 
- 
- 

 
 
 
Nej 
 
- 

 
 
 
Nej 
Ja 
- 
Ja 

 
 
 
Nej 
- 
Ja 
 

 
 
 
Nej 
Ja 
- 

5.2.5 Positiva effekter av 
flerspråkighet: 
Lära av varandra: 

 
Ja 
Möjlighet 

 
Ja 
 

 
Ja 
Möjlighet 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

5.2.6 Svårigheter i 
undervisningen: 
Gemensam genomgång: 
Högläsning: 
Bedömning:  
Läxor: 

 
 
Nej 
Viss svårighet 
Svårigheter 
Svårigheter 

 
 
Ja 
Viss svårighet 
- 
Svårigheter 

 
 
- 
Anpassar 
Svårigheter 
- 

 
 
Ja 
Anpassar 
Svårigheter 
- 

 
 
Ja 
Viss svårighet 
Svårigheter 
Svårigheter 

5.2.7 Samverkan med andra 
lärargrupper: 
Modersmållärare: 
SvA-lärare: 
Specialpedagog: 

 
 
Ja 
Finns ingen 
Ja 

 
 
Nej 
Råd och stöd 
Ja 

 
 
Nej 
Råd och stöd 
Ja 

 
 
Nej 
Nej (råd o stöd) 
Nej 

 
 
Nej 
Råd och stöd 
Ja 

5.2.8 Modersmål och lärares 
attityd: 
 
 
 
God förståelse för 
modersmålsundervisning: 
Organisatoriskt problem:  
Problem med elevernas 
motivation: 
Mångkulturell undervisning: 
Lärarnas attityd: 

Modersmål på 
skolan, 
Under skoltid 
 
 
 
Ja 
- 
 
Nej 
Ja 
Möjligheter  

Modersmål på 
skolan o externt, 
efter skoltid 
 
 
 
Ja 
- 
 
Ja 
Delvis 
 

Modersmål på 
skolan, under 
skoltid samt 
enstaka modersmål 
efter skolan. 
 
Ja 
- 
 
Sällan 
Ja 
Möjligheter 

Modersmål på 
skolan, under 
skoltid samt 
enstaka modersmål 
efter skolan. 
 
Ja 
- 
 
Sällan 
Delvis 

Modersmål på 
skolan, under 
skoltid samt 
enstaka 
modersmål efter 
skolan 
Ja 
Ja 
 
Sällan 
Delvis 

Förklaringar:  -betyder att det ej framkommit vid intervjun.  
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5.2 Beskrivning av data  

Resultaten är inordnade och kategoriserade i områden utifrån intervjufrågorna. I resultatet 

framkommer lärarnas resonemang och tankar. Lärarnas svar är citerade. I citaten har vissa 

smärre ändringar gjorts för att få bättre förståelse av kärnan i det sagda. Exempelvis har 

många småord som uttrycks i talspråket tagits bort. För att förtydliga resultaten har jag valt att 

föra fram vilken lärare som säger vad genom att namnge lärarna med nummer (se 4.4 

Undersökningsdeltagare och Tabell 2 Översikt av resultat). 

 

5.2.1 Erfarenheter och kunskaper om andraspråksinlärning 

Av de fem lärare som intervjuats bär alla på erfarenheter av att bemöta och arbeta med elever 

med annat modersmål. Alla lärarna har arbetat i mer än 10 år inom skola och förskola och 

fritidshem. Tre av lärarna hade mer än 15 års yrkeserfarenhet. Ingen av lärarna hade under 

lärarutbildningen läst någon specifik kurs om andraspråksinlärning. En lärare höll dock för 

närvarande på att vidareutbilda sig, och läste 30 hp i SvA (Svenska som andraspråk) på kvarts 

fart och hade sedan tidigare läst 7,5 hp i special pedagogik. En av lärarna nämnde att hon 

stärkt sin kunskap kring området genom fortbildning kring andraspråkselever. Lärarna 

arbetade för närvarande på skolor som alla hade elever som gick på modersmålsundervisning. 

Samtliga uttryckte att de skulle behöva fortbildning i ämnet men att det samtidigt fanns 

många andra faktorer som också tog deras tid i anspråk. Anledningen till att de inte förkovrat 

sig mer i ämnet berodde därför främst på tidsbrist. En lärare beskriver sin erfarenhet och den 

kunskap hon har i området så här. 

Jag har jobbat som förskollärare tidigare och där var det också ganska stor del med barn med annat 
modersmål, så den erfarenheten har jag yrkesmässigt. Jag har ingen extra påbyggnad utan jag har läst 
språk och språkutveckling på lärarutbildningen […] förutom lite fortbildningsdagar (Lärare1). 

 

En annan lärare som saknar utbildning kring andraspråksinlärning beskriver hur hon tänker 

kring dessa elevers förutsättningar. 

Jag har ju jobbat ganska länge också och jag har mött andraspråkelever hela tiden. Det är väldigt många 
som har hemspråk här (på skolan, min anmärkning) Sen två år tillbaks har jag jobbat här […] Däremot 
har jag ju lärt mig själv, under tiden som man jobbat, tänkt liksom om jag själv kom som ny (till ett nytt 
land, min anm.). Hur skulle jag vilja bli bemött och vad skulle jag vilja lära mig (Lärare 4). 

 

5.2.2 Individualisera undervisningen 

Den stora skillnaden med att undervisa andraspråkselever upplevde alla lärarna var behovet 

av individuellt upplägg i undervisningen. De lärare som uttryckte störst fokus på 

individualiserad undervisning var de två lärare som hade förkovrat sig teoretiskt i 

ämnesområdet. En av dessa uttryckte sig så här. 
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Vi har en läsebok som vi följer. Det är också väldigt individuell beroende på var i boken man läser. Man 
behöver inte läsa vid just den bokstav man går igenom, utan man kan göra lite individuellt (Lärare 3).  

För det första måste det vara mycket mer individualiserat, jag har väldigt många olika läroböcker och så 
vidare, olika typer av matteböcker, material till olika typer av uppgifter. Och jag väljer helt andra sagor på 
helt andra nivåer, så det är väldigt individualiserat. Det är det som är den stora skillnaden (Lärare 1). 

Jag väljer olika typer av läsläxor beroende på hur stora språkkunskaper de har (Lärare 1).  
 

En lärare påpekar att hon nivåanpassar undervisningen och läromedel för varje enskild individ 

för att bemöta andraspråkselevers förutsättningar. Så här menar hon. 

Jag tror att i många homogena klasser använder man i alla fall samma böcker även om de ligger på olika 
sidor men här får man verkligen anpassa. Vi har många olika läroböcker i svenska, vi köper in en 
grundbok men sedan har vi säkert 10 olika sorters övningsböcker som vi använder oss av för att 
komplettera och byta ut om vi ser att en elev inte klarar av språket (Lärare 1). 

 

5.2.3 Språkutveckling 

Att utveckla ett rikt ordförråd uppmärksammade alla informanter som den viktigaste faktorn 

för språkutvecklingen för andraspråksinlärare. I intervjun framkom dock en viss skillnad i 

tillvägagångssättet. Två av lärarna pratade mest om att förklara svåra ord genom tal och 

samtal. 

Man är ju extra tydlig, när man sitter och pratar med dom. Man tar dom lite extra, extra tid med dom här 
barnen. För ett barn som inte har så bra språk måste ju förklaras för, vissa väldigt konkret, att så här gör vi 
uppgiften för att eleven ska kunna göra rätt. Men det kan ju bli så att jag inte kan ge samma uppgifter som 
dom andra utan den får eget material som kanske måste förklaras på ett annat sätt (Lärare 2). 

Vi kan inte förutsätta att de förstår vad vi faktiskt menar, man får förklara så mycket mer, om allting, det 
är stor skillnad förstås. Och så fort man läser texter, om det så är skönlitterära texter eller faktatexter, allt 
måste förklaras, alla ord om man har barn som inte pratar svenska (Lärare 3). 

 

Tre av lärarna utvecklade detta genom att påpeka vikten av att göra undervisningen konkret 

genom att vissa saker behöver visas eller upplevas för att utveckla begrepp. Två av lärarna 

arbetar i klassrum som har tillgång till en så kallad smartboard, som är ett interaktivt it-

baserat hjälpmedel i klassrummet. Den ger dels en möjlighet till att kunna fånga elevernas 

intressen omedelbart samt tillsammans göra undervisningen mer delaktiga för eleverna 

eftersom de kan styra innehållet. Bilder, saker, spel och filmer är de vanligaste 

kompensatoriska hjälpmedel som lärarna i studien tar till för att konkretisera undervisningens 

innehåll. 

Jag försöker jobba så konkret som möjligt med saker. Leksaker lockar ju alltid och väcker intresse. Jag 
tror mycket på att arbeta konkret, inte bara med saker utan även göra sakerna, som tex djur, hästar och 
havre. Då får dom klart begreppet vad havre är och i nästa steg kanske dom läser om jordbruket i Sverige 
och hur man odlar säd. Då har dom ett begrepp, att det där är havre (Lärare 3).  

Man kan istället visa filmer och prata kring filmer och då lär dom sig lättare. Man får tänka på ett mer 
konkret vis och att man läser lättlästa böcker (Lärare 2). 

Och så har vi spel som hör till den här läseboken. Där det är bilder till som man kan titta då och sedan 
lägga bilden på rätt plats där ordet också står (Lärare 1). 
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Vi använder bildutklipp och tidningar som man kan sätta upp och visa. Till en saga eller så är det bra med 
mycket, mycket bilder. Och även vid en berättelse, att vi pratar om den efteråt, om dom har några frågor, 
det har dom ju alltid, men att det är mer det, än med andra barn. Memory är en också en bra språkövning 
Men jag använder ju mycket mer bilder nu när jag haft smartboarden. Jag använder den mycket. Om jag 
pratar till exempel en struts, så vet dom inte vad en struts är, då visar jag en film på en struts. Det är 
väldigt bra för dom här andraspråkseleverna (Lärare 1). 

En lärare uttrycker en djupare förståelse över andraspråkselevers dilemma vid tillägnandet av 

nya ord och begrepp. Exempelvis nämner hon de vanliga svenska begreppen skogsutflykt, 

allemansrätt, friluftsliv, som ord som kan vara extra svåra att lära sig eftersom det inte finns 

en motsvarighet på elevens modersmål. 

Det centrala är ord, begrepp och förklara vad varje begrepp betyder. Det går inte ens bara att översätta ett 
ord från vårt språk till deras språk, för att innebörden i det ordet är ens riktigt samma. Då handlar det om 
att den eleven måste lära sig det nya begreppet och innebörden av det. Vad är en matsäck, underförstått? 
Dom (eleverna, min anm.) har aldrig sett havre eller det kanske inte ens finns där de kommer ifrån. 
Komma från en stor stad, kanske aldrig har sett en ”häst”, man vet ju inte, deras bakgrund Det här med 
skog, det kanske inte ens finns skog där. Kanske bara sand (Lärare 3). 

 

5.2.4 Läs och skrivutveckling 

Vid den specifika bokstavs- och skrivinlärningen utgår lärarna ifrån en undervisning som 

gäller för alla. Samtliga lärare arbetar med någon variant av analytisk metod vid läs och 

skrivinlärning, exempelvis veckans bokstav. Där ingår bland annat identifiering av ljud, 

fonologisk medvetenhet, spårning av bokstav samt arbete i skrivbok på ett eller annat sätt.  

Jag tycker att jag försöker hålla en nivå att jag når fram till alla samtidigt och jag använder ju mycket 
bilder och sånt till och förklarar (Lärare 5). 

De har fått ha samma läromedel. Men det finns ett läromedel som är anpassat som är nyanlända. Man jag 
har inte använt det för jag har aldrig haft så nya barn som har behövt det vid den tidiga läs och skriv-
inlärningen. Men det finns att ta till och man får ett barn som aldrig gått i förberedelseklass (Lärare 3). 

 

En lärare påtalar en djupare medvetenhet att bemöta andraspråkselevs förutsättningar. 

Jag har gjort mycket att dom får plocka saker som börjar på just den bokstaven. Då kan man börja lyssna 
efter ljudet. Det kan göra stor skillnad när man börjar med en ny bokstav för dom här eleverna 
(andraspråkselever, min anm.). Men säg att jag har en hemlig låda och vi plockar ut saker som börjar på 
p, en pingvin, en papegoja. Men om dom här barnen inte ens vet vd dom ska koppla det här orden till, för 
det där är ju en fågel då kan det bli fel koppling. Då ska man börja med att lära dom vad sakerna heter på 
svenska. Det är inte bara ljud och ny bokstav. Då måste dom ju lära sig nya ord samtidigt (Lärare 3). 

 
I skrivundervisning och arbete med att utveckla skrivandet lämnar lärarna större utrymme för 

anpassning. Fyra av lärarna nämner på liknande sätt att de medvetet försöker utgå från 

elevernas egna erfarenheter i skrivövningar. En lärare uttrycker detta på följande sätt.  

Skrivarövningar där har jag använt mig utav något som heter skrivarverkstad, som jag gått på kurs för. 
Eleverna får berätta både med bild och med text och dom får bara använda svart tuschpenna, rita vad som 
hänt och berätta en vanlig vardaglig händelse. Vi fick höra (på kursen, min anm.) att många av dom här 
barnen med annat språk har svårt att skriva en saga eller en fiktiv berättelse. Utan att det är bättre att dom 
får berätta något ur vardagen, något som dom gjort under helgen eller gjort under skolan, det är mera 
konkret och upplevt. Sedan kan man lägga undan de där i en mapp och sen plockar man fram dom och 
lägger till. Så tränar vi skrivning. Det funkar även för dom andra barnen […] just att alla har något att 
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berätta, alla har något att skriva för man utgår från det upplevda, utgår från barnens upplevelse. Det kan 
annars bli väldigt svårt (Lärare 1). 

 

En lärare nämner andra skrivövningar som används att utveckla skrivandet med. 

Man skriver, fast på en annan nivå. Skriva av texter är jättebra. Att dom får välja en bok och skriva av 
texten ur den boken. Då ser dom hur meningar är uppbyggda, mycket sånt. Då lär dom sig också.  När 
dom skriver egna meningar utifrån exempelvis veckans ord. Då kan man se att dom är väldigt svaga då 
dom ska bilda egna meningar. Men det är ett väldigt bra sätt att se vilket språk har den här eleven, vad 
kan den egentligen. Det ser man väldigt tydligt när dom gör meningarna […] Även om man tror att en 
elev har ett bra språk, är duktig så ser man det väldigt tydligt när dom skriver egna meningar. Oj, då, det 
här var inte så bra (Lärare 4). 

 

5.2.5 Positiva effekter av flerspråkighet 

Lärarna anser alla att olika kulturella bakgrunder, språk och nationalitet berikar 

undervisningen och ökar förståelsen för andra. Den lärare som talar om individualiserad 

undervisning i störst utsträckning med flerspråkiga och enspråkiga elever uttrycker sig mest 

positivt kring undervisningssituationen.  

Ja, det ser jag som en stor möjlighet, det gör jag. Sen är det ju så att dom lär sig väldigt mycket av 
varandra, kulturen och dom (eleverna) får in många begrepp som faktiskt står i målen att kunna, av att 
lära sig av varandra, så det är mycket fördelar också. Jag upplever inte att de svenska eleverna kommer 
efter i sin språkutveckling fast det är så stor del invandrarelever. Det upplever jag inte (Lärare 3). 

 

Samma lärare nämnde på ett tydligt sätt att undervisningen influeras och präglas av de 

andraspråkselever som går där. 

Och tar vi upp en bokstav som vi ska arbeta med, så kan de få säga ett ord på sitt språk som börjar på den 
bokstaven, så har vi ju jobbat mycket. Och just att man ser att dom som är trygga i sitt modersmål, då 
fixar dom ju engelskan och svenskan också (Lärare 1).  

 
5.2.6 Eventuella svårigheter i undervisningen 

Fyra av fem lärare påtalade en viss svårighet att kunna anpassa undervisningen i en klass med 

både en och flerspråkiga elever så att den är språkutvecklande för alla. 

Så här förklarade de sina tankar kring detta.  

Det gemensamma är svårt, jag menar när man inte kan arbeta individuellt (Lärare 5). 

Vad man kan göra det är att försöka göra genomgångar som ändå förklarar ord och begrepp, på ett sånt 
sätt att dom andra inte blir helt uttråkade. Att man gör så att dom andra tycker att det här är en rolig lek, 
och inte sitter o gäspar och tänker vad tråkig. Eller så gör jag att resten av klassen sätter igång o jobbar, 
med eget arbete som inte kräver min ledning. Sen kan jag visa och förklara (Lärare 3).  

 

Högläsning hade alla lärare som ett moment i undervisningen för att stimulera 

språkutvecklingen i svenska språket. Alla nämnde dock svårigheterna med att kunna anpassa 

valet av bok i en klass som rymmer både första och andraspråksinlärare. 

Att vissa kräver svåra kapitelböcker och andra har väldigt svårt med begrepp och alltså svårt att förstå 
språket (Lärare 2).  
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Det blir väldigt tydligt att dom inte förstår, då man frågar sen och när ingen kan förklara, vad läste jag om 
och vad handlade det om? Då känns det ju ganska onödigt. Då måste man börja på en annan nivå, och 
sänka nivån lite grann, sänka ribban (Lärare 4). 

 

En svårighet som alla lärarna framförde var problemet för andraspråkselever och läxor. 

Samtliga lärare hade läxor som återkommande moment varje vecka. En typ av läxa var 

regelbunden läsning. En annan sort av läxa kopplas mer till kontextlösa övningar med inslag 

av skrivande. Lärarna hade liknade argument kring läxor. En tyckte läxor var ett instrument 

för att få föräldrarna engagerade i skolarbetet, någon tyckte det var att lära sig ta ansvar. En 

annan lärare ansåg att läxor utgjorde ett tillfälle till repetition, vilket gynnar inlärningen 

menade hon. Orsaken till problemet med läxorna nämner lärarna var brister i språk och 

förståelse men de märker också av att det bottnar i kulturella skillnader, hur man ser på läxor. 

Så här sa en lärare. 

Det är svårt att få hjälp med läxor hemma! Det är en svårighet att många inte klarar av läxorna hemma, 
genom att föräldrarna inte har språket. Där får man se lite mellan fingrarna för att läxorna kanske inte är 
så viktiga för den familjen utan då kanske jag får hjälpa dom cirka 20 min extra här, innan dom går hem, 
det kan jag göra (Lärare 1). 

 

En lärare ansåg även att språkförståelse och kulturella skillnader utgör en grund för konflikter 

och menade att grundläggande värderingar kan skilja sig åt beroende varifrån man kommer 

och vilken kultur man präglats utav. Läraren upplevde att många andraspråkselever ofta 

hamnade i bråk och konflikter (Lärare 2). 

     En stor utmaning som flertalet lärare påpekar är faktorerna kring hur de ska bedöma 

andraspråkselever. Tre lärare förde fram detta som en svårighet. Främst handlar det om 

osäkerheten hur långt en andraspråkselev har kommit med att utveckla ett andraspråk. Vad 

man kan förvänta sig och hur man ska uttrycka sig för att inte vara för tillåtande eller för 

sträng samt vilken kursplan som ska användas. Målen i båda kursplanerna (Sv och SvA) är 

identiskt lika i årskurs tre men hur man går tillväga för att gå dit är olika. Går eleverna på 

SvA-undervisning ansvarar SvA-läraren för bedömningen.  

Det är svårt det där. Jag tycker det är det svåraste dilemmat […] Men man måste ju vara ärlig och säga, 
du har ju bara vart här så och så länge, så det kan ju inte vara perfekt men du behöver träna på det här för 
att bli godkänd. Man måste vara rak ändå och förklara (Lärare 4).  

Målet är ju att dom ska kunna lika bra svenska som barn som är födda i Sverige kan, det är målet, men 
sen kan det ta tre år, ibland kan det ta åtta år. Alla är olika, har olika förutsättningar, olika begåvningar 
(Lärare 3). 

Det är inget riktigt system här på skolan när det gäller bedömning i Svenska eller i Svenska för 
andraspråk. Varje lärare gör lite som dom tycker, som det verkar (Lärare 1).  

 

En lärare förde fram sitt sätt att se på saken och införde ett nytt perspektiv på hur man kan 

resonera. 
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Jag bedömer ju dom lika, däremot har jag ofta frågat föräldern, kan det här barnet det här på sitt språk? 
Dom har förklarat och då kan eleven det. Man har begreppen. Har jag till exempel en elev som kan 
prepositionerna på sitt språk så kan jag ju kryssa i att den kan prepositionerna. Det är också viktigt. 
Likadant kan det stå (i målen för svenska, min anm.) att du ska känna till några olika svenska sagofigurer. 
Det kanske inte är det viktiga, att dom är svenska, utan att de känner igen kända sagofigurer även från sitt 
språk också. Man får lov att se lite till situationen. Men det där med att bedöma SvA är väl lite si och så 
med, finns inget klart system med hur vi gör (Lärare 1).  

 

5.2.7 Samverkan med andra lärargrupper 

Förutsättningarna för samarbete för lärarna såg lite olika ut beroende på vilken skola de 

arbetade på. Av de fem skolorna som representeras i studien hade tre av skolorna en anställd 

SvA-lärare som dessa lärare ansåg sig ha en bra relation till. Någon gemensam planeringstid 

förekom inte utan kontakt sker genom spontana möten. Två lärare tar stöd utav SvA-läraren i 

form av tips och råd för att stärka språkutveckling för andraspråkselever. Den tredje läraren 

känner att stöd finns om hon frågar, men läraren anser att hon klarar undervisningen bra ändå. 

Ingen av skolorna hade ett upplägg där SvA-lärare finns med i klassen. Det framkom dock att 

en skola hade planer på att påbörja en sådan verksamhet där SvA ingår i viss 

ämnesundervisning. Lärarna påpekar sitt samarbete så här. 

Hon (SvA-läraren) har flera funktioner på skolan. Framförallt plockar hon ju ut elever och jobbar med 
dom väldigt mycket. Sen handleder hon också, det har hon gjort, vid specifika barn, hur vi ska göra och 
sen det här jag nämnde en viktig sak, hon är en länk mellan hemmet och skolan. Inte bara med dom 
burmesiska barnen, utan det är hon i flera fall och det är jättebra. 

SvA-läraren finns ju alltid att tillgå, att kunna fråga och få tips ifrån. Även om hon plockar ut elever i 
smågrupper och jobbar med eleverna i sitt rum så räcker hon egentligen inte till för alla elever. Hon får 
nog ta de som ligger sämst till eller behöver mest stöd i att utveckla svenskan. Hon brukar göra något test 
i början för att se vilken nivå dom ligger på, men det hade nog behövts två på den här skolan för att 
egentligen tillgodose alla.  

 

Samarbetet med specialpedagogen skiljer sig också åt, beroende på skola. De flesta lärarna tar 

även här stöd och råd av specialläraren kring andraspråkselevers språkutveckling. 

Vår specialpedagog hjälper oss med dom eleverna (andraspråkselever, min anm.). För det hänger ju ihop 
med det är med läs och skrivsvårigheter, som hon jobbar med, barn som har problem med det och det är 
ju ofta andraspråkselever. Många har ju problem med läs- och skrivning. För det är ju inte alltid att 
svenska fungerar så där jättebra alla gånger. Då får de ju extra stöd där i alla fall (Lärare 2). 

 

Samverkansformerna med specialpedagogen ser för en lärare näst intill obefintlig ut. Läraren 

nämner dock ej anledningen men konstaterar att hon själv, i brist på kommunikation och 

dialog med specialpedagogen får axla stort ansvar själv och uttrycker viss frustration. 

Nej, å likadant är det ju med specialpedagogen på skolan, där har vi ju ingen speciallärare som hjälper till 
(i klassen, min anm.). Där får jag hitta på att trixa själv. Vet ej, jag har sagt till, att jag förmodligen har en 
elev som har dyslexi. Jag får göra allt! Hitta på, men det är svårt (Lärare 4). 

 

Nära samarbete med modersmålslärarn förekommer endast hos en av lärarna och sker på den 

skola där all modersmålsundervisningen är förlagd på skolan under skoltid. Lärarna på denna 
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skola har en stund för gemensamt samtal. Samtalen brukar genomsyras utav att läraren 

berättar om kommande arbetsområden och då kan modersmålsläraren stödja och förklara för 

eleverna om språkbrister finns. Samverkan sker även genom att ta hjälp med översättningar 

och information till föräldrarna samt att läraren har möjlighet att få en avstämning om 

elevernas situation hos modersmålsläraren. Läraren har tillsammans med vissa 

modersmålslärare även genomfört utvecklingssamtal ihop. 

Genom att vi har modersmålet på skolan så samarbetar vi en hel del. Vi träffas alltid på tisdagar, efter 
modersmålet och då stämmer vi ofta av med varandra hur det har gått […] eftersom vi har samma elever. 
Vi kan även planera ihop också […] det fungerar bättre och bättre […] och i några fall har jag faktiskt 
haft modersmålsläraren med mig på utvecklingssamtal. De har ju egna utvecklingssamtal men att ha det 
tillsammans, det är inte så dumt. Då kan man få lite tolkhjälp samtidigt också (Lärare 1). 

 

I intervjusvaren framkommer vissa fördelar med att modersmålsundervisningen är förlagd på 

skolan för då har läraren har då större chans att åtminstone bekanta sig med denna. Om 

däremot undervisningen är förlagd externt är relationen obefintlig. På frågan om lärarna vet 

vilka modersmålslärarna är svarar flera följande. 

Nej, något direkt samarbete finns inte mellan oss lärare, förutom att vi på båda utvecklar elevernas språk 
(Lärare 5). 

Nej har ingen aning om dom (modersmålslärarna, min anm.). Vet inte vad de gör, så är det ju, så det är ju 
skillnad (Lärare 2).  

 

5.2.8 Modersmål och lärarnas attityd 

Alla lärare påvisar att de har kunskap om att det är viktigt med modersmålsundervisning för 

andraspråksinlärning, när det gäller språkutveckling och identitetsutveckling.  

För det första får dom ett bra självförtroende. Man känner att dom är stolta över sin kultur, sina kläder 
och det är väldigt viktigt (Lärare 1). 

Dom får ju en närhet till sig egen kultur, eller till sina föräldrars bakgrund. Om dom är födda här så att 
dom kan prata med föräldrar och släkten, så det är mest positivt tror jag för eleverna (Lärare 2). 

Modersmålundervisningen gör ju att dom också blir duktigare på att koppla begrepp i svenskan. Det ser 
jag som positivt (Lärare 3).  

 

Annars så är det ju positivt att utveckla båda språken ifall dom ska prata med släkt och så klart förstå 
hemma om dom pratar hemspråket hemma (Lärare 5). 

Jag tror det är jättebra kan lära åt andra hållet, för dom har ju kunskaperna från sitt hemland. Att någon 
förklarar på deras språk vad orden betyder, för det ju klart att dom jobbar ju säkert med båda, kan jag 
tänka mig och det tror jag är jättebra. För ju fler språk man kan ju smartare blir man. Och då lär man sig 
att lättare förstå hur språket är uppbyggt, man jämför med varandra. Då blir det minnestrådar i huvudet, 
som gör att man minns bättre, så jag tror det är jättebra (Lärare 4). 

 

Skolorna som lärarna arbetar på har organiserat och utformat modersmålsundervisningen på 

olika sätt. En skola har i princip all modersmålsundervisning förlagd på skolan, i ett block 

under en hel förmiddag. En skola har all modersmålsundervisning placerad efter skoltid 

oavsett om det är hemspråk på skolan eller externt. Två skolor har ett mellanting där 
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majoriteten av modersmålsundervisningen var fastlagt en förmiddag i veckan på skolan men 

vissa hade undervisning efter skoltid och bussades iväg. Slutligen hade en lärare erfarenhet av 

en skolvardag där elever vid två tillfällen i veckan gick på hemspråk. Så här beskrev läraren 

situationen. 

Det upplevdes som splittrat. Det kändes som att det var svårt att veta vilka som gjort vad och så. 
Blandade ihop och så klart det där med att komma ihåg tiden. Det klarar inte eleverna själva i den här 
åldern sju till åtta år. Ibland kom modersmålsläraren hit å hämtade eleven (Lärare 5). 

 

En viss problematik kring andraspråkselevers situation uppvisades på den skola där 

modersmålsundervisningen är förlagd under skoltid men på olika tider samt även på den skola 

där all modersmålsundervisning sker efter skoltid. De uttryckte att elevernas bristande 

motivation för modersmålet var ett problem.  

Men, tyvärr så är det väldigt många som barn som inte vill gå på hemspråk. För den ligger på fritids tid. 
Det är deras fritid och då måste dom åka. Det ligger inte på skoltid. Det gäller för alla som har hemspråk, 
oavsett om de har modersmål här eller om du ska åka iväg. Och det är även dom som har sitt hemspråk 
här som inte vill gå. Av någon anledning ligger det utanför skoltid (Lärare 2). 

Jag ser ju mycket av den här negativa sidan. Eleverna säger: Måste vi gå? Nej jag vill inte! Vi har ett barn 
i ettan han gömmer sig när han ska på hemspråk och han vill inte. Men då får vi förklara att det här har 
dina föräldrar bestämt, vi har inte bestämt det […] Det försöker vi förklara varje gång det blir dom här 
diskussionerna. För det blir ju det nästan varje vecka när vi ska skicka iväg dom. Att du förstår när du blir 
vuxen, så får man dra hela den här (anledningen, min anm.). Det förstår man kanske inte när man går i 
tvåan och vill gå och spela fotboll istället, för det gör ju dom andra kompisarna (Lärare 2). 

En del kan ju tycka att det är lite tråkigt att gå iväg. Dom tycker att det är roligare att stanna kvar i 
klassrummet, men dom allra flesta går iväg och tycker det är roligt åtminstone i längden. Mindre barn 
kanske har svårare att förstå varför. Dom vill hellre vara med kompisen just nu (Lärare 5).  

 

Vid samtal om lärarnas attityd och resonemang kring modersmålets roll framkom vissa 

indikationer som speglar sambandet mellan lärarens förhållningssätt och elevens inställning. 

På den skola som hade problem med att motivera eleverna att gå på modersmålsundervisning 

uttryckte läraren sig så här. 

Tror att det varit skillnad om hemspråken hade legat under skoltid, faktiskt. Men å andra sidan då missar 
dom ju viktig kunskap som dom ska få i skolan. Så jag förstår ju varför det ligger efter skoltid. Men för 
elevernas skull hade det varit bättre om vi haft det på skoltid (Lärare 2). 

En elev ville så gärna vara på fritids. Det blev så att föräldrarna tillslut fick avsäga sig 
modersmålundervisningen. Det var ju ingen mening eftersom eleven verkligen inte ville, men det var ju 
deras beslut Jag hade kanske kunnat påverka mer men jag var endast lärarvikarie och rätt ny så jag ville 
inte lägga mig i så värst mycket. Det fick bli föräldrarnas beslut (Lärare 2).  

 

Den lärare som upplevde modersmålet som endast positivt var den som arbetade på skolan där 

modersmålet fanns med som ett naturligt inslag i skolundervisningen en förmiddag i veckan. 

Hon uttalade sig så här. 

Om föräldrarna säger att mitt barn ska lära sig svenska när vi bor i Sverige. Mitt barn ska inte läsa 
modersmål. Då övertalar vi dom, att det faktiskt är bra att ha sitt modersmål, det peppar vi dom med och 
det är ingen som har tackat nej. Det tycker vi är viktigt (Lärare 1). 
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De övriga tre lärarna i undersökningen har praktisk erfarenhet av flerspråkiga elever men de 

påvisar inte alls samma djupa insikt i flerspråkiga elevers situation att lära genom ett 

andraspråk. Även om denna studie är liten i sin utformning anser jag att den indikerar att 

skolans lärare behöver tillägna sig kunskap om andraspråksinlärning för att bättre tillmötesgå 

dessa elever. Resultaten ovan visar också enligt min uppfattning upp ett behov av att 

lärarutbildningen inför svenska som andraspråk som ett ämnesområde i utbildningen. 
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6  Diskussion 
I detta avsnitt utvärderas och avhandlas metodvalet för denna studie. Vidare diskuteras 

resultat och den litteratur som tagits upp i kapitel 3 tillsammans med egna reflektioner. 

 

6.1 Metodreflektion  

En kvalitativ intervjuundersökning levandegör och för fram något (Stukát 2009:31) och min 

studie för fram ett axplock av lärares kunskaper och arbetssätt med andraspråkselever samt 

hur samarbetsformerna med olika lärarkategorier är upplagda. Då endast fem intervjuer är 

gjorda går det dock inte att generalisera resultaten, vilket inte heller varit syftet i studien. 

Inledningsvis var målet att alla informanter skulle vara klasslärare vilket hade gett samma 

utgångspunkt att relatera till i resultatet. Nu blev urvalet annorlunda. Tre av fem lärare 

arbetade som klasslärare. En lärare intervjuades utifrån dennes mångåriga erfarenheter som 

klasslärare, även om hon inte för närvarande arbetade i klass. En annan lärare var anställd på 

fritidshem men samverkade med klasslärare och hade erfarenheter från språkutvecklande 

undervisning. Detta medför eventuellt en diffusare urvalsgrupp samtidigt som vinsten blev en 

större helhet eftersom lärarna faktiskt utgår från dels sina olika roller och dels utifrån olika 

perspektiv att se på andraspråkselevers språkutveckling.      

     De semistrukturerade frågorna i intervjun visade sig vara en bra mall att utgå ifrån när jag 

sedan sorterade resultaten. Några intervjuer tenderade att sväva ut eftersom vissa 

frågeformuleringar var öppna. Samtidigt ville jag låta informanten dela med sig av sin 

erfarenhet för att på så sätt kunna ta del av synpunkter och tankar på ett öppet sätt men tack 

vare frågemallen kunde dock intervjuerna lätt styras tillbaks till rätt syfte.     

     Denna studie hade kunnat ge en mer fullständig bild om man kombinerat metoder men 

uppsatsens ramar tillät inte detta.  Intervjuundersökningar är enligt Stukát (2005:63) tänkta att 

försöka nå varje persons tänkande eller uppfattning kring ett område. En metodkombination 

med observationer hade varit ett sätt att studera om lärarna gör på det sätt som de säger, vilket 

gett en högre validitet, d v s en ökad träffsäkerhet och en mer fullständig bild av analysen, 

något som Denscombe (2009:150-154) skriver om. Nackdelen är nu att resultaten i 

intervjuerna baseras på vad informanterna säger och inte vad de gör, vilket inte alltid stämmer 

med verkligheten, menar Denscombe (2009:296). Jag funderar också kring informanternas 

roll att bli utfrågad kring ett speciellt område. Som informant kan de säkert bli påverkade av 

att svara upp mot ämnesområdet och i detta fall handlar det om elever med annat modersmål 

än svenska och deras förutsättningar att utveckla ett andraspråk. Politiskt är detta område 

högaktuellt och man kan fundera om lärarna svarat med hjärtat eller utifrån att vara politiskt 
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korrekt? Andra faktorer som påverkar resultatens tillförlitlighet är att intervjuerna bandats 

vilket kan påverka intervjuernas svar.  Även min egen roll i egenskap av vara den som 

intervjuar påverkar informanternas svarsresultat. Detta har jag varit medveten om och försökt 

sträva efter att hålla en neutral prägel på samtliga intervjuer för att få en så rättvis 

utgångspunkt för samtliga resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I studien har några lärare och pedagoger intervjuats som undervisar elever på skolor som 

kännetecknas av ett stort antal elever som har ett annat modersmål än svenska. Studiens syfte 

var att undersöka hur fem lärare uppfattar och hanterar flerspråkiga elevers villkor för 

andraspråksinlärning samt granska hur samarbete med andra lärargrupper fungerar för att 

stötta språkutvecklingen för andraspråkselever. Resultaten är baserade utifrån mina 

frågeställningar. Avsikten med studien var inte att få fram något allomfattande utan studien 

vill belysa olika åsikter, synsätt och tankesätt hos de intervjuade lärarna utifrån ett 

fenomenografiskt synsätt. 

 

6.2.1 Erfarenheter och kunskaper om andraspråksinlärning 

Vad som framkommer i denna undersökning inledningsvis är att det finns ett sammanband 

mellan de lärare som har teoretiska kunskaper om andraspråksinlärning och graden av 

medvetenhet över andraspråkselevers förutsättningar. Vid analysbearbetningen visar två 

lärare (Lärare 1 och Lärare 3) upp en större insikt i ämnet och för även en fördjupad och mer 

genomgående diskussion kring ämnet. Dessa lärare har viss teoretisk kunskap kring 

andraspråksinlärning. En har fortbildning och en läser för närvarande en kurs på högskolan i 

andraspråksinlärning. De uttrycker med större noggrannhet möjligheterna med flerspråkiga 

elever i klassrummet. Exempelvis anser de att eleverna berikas av varandra eftersom de bär på 

olika kulturella erfarenheter och båda lärarna lyfter läroplanens intentioner i samband med 

detta  

Sen är det ju så att dom lär sig väldigt mycket av varandra, Dom får in många begrepp som faktiskt står i 
målen att kunna av att lära sig av varandra, så det är mycket fördelar också (Lärare 3). 

 
Lärarna individualiserar undervisningen i större utsträckning och lyfter tydligare ut vikten av 
att arbeta med läs och skrivinlärning utifrån elevernas egna erfarenheter.  

För det första måste det vara mycket mer individualiserat, jag har väldigt många olika läroböcker och så 
vidare, olika typer av matteböcker, material till olika typer av uppgifter. Och jag väljer helt andra sagor på 
helt andra nivåer, så det är väldigt individualiserat. Det är det som är den stora skillnaden (Lärare 1). 
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6.2.2 Språkutvecklande undervisning 

Hur arbetar lärarna med andraspråkselevers språk och vad krävs för att undervisa 

andraspråkselever? Alla lärare var överens om att undervisningen behövdes individanpassas 

för att tillmötesgå de faktorer som omger andraspråkselever och läroplanen (Lpo-94) anger att 

en likvärdig utbildning innebär att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Lärarna med teoretisk kunskap kunde precisera hur de såg på individuell undervisning. 

De berättade exempelvis att i svenska hade de köpt in många olika läroböcker och de hade 

tillgång till ett stort omfång av övningsböcker för att kunna individanpassa undervisningen. 

Alla lärare hade läxor varje vecka men hos en lärare var alla läxorna individuella utefter 

elevernas språkliga nivå vilket visar på en lärare som verkligen uppfyller läroplanens 

intentioner kring anpassning.  Det kan också delvis kopplas till Skolverket (2009:25) som 

menar att interkulturell pedagogik behövs för att kunna möta dagens mångkulturella elever. 

Lärare behöver förmågan att tillsammans med kollegor variera uttryckssätt och arbetssätt för 

att anpassa undervisningen till de olika målgrupperna. Det innebär att kunna presentera 

information klart och entusiastiskt, väcka elevernas nyfikenhet och intresse, ha förmåga att 

kontextualisera stoff, strukturera materialet och fånga upp och vidareutveckla elevernas idéer, 

vilket också några lärare i studien förmedlar. 

Vi använder bildutklipp och tidningar som man kan sätta upp och visa. Till en saga eller så är det bra med 
mycket, mycket bilder. Och även vid en berättelse, att vi pratar om den efteråt, om de har några frågor, 
det har dom ju alltid, men att det är mer det, än med andra barn. Memory är en också en bra språkövning 
Men jag använder ju mycket mer bilder nu när jag haft smartboarden (Lärare 1). 

 

Vad utmärker en språkutvecklande undervisning som har andraspråkselever i klassen? Alla 

lärarna uppmärksammade att de behövde arbeta mycket med att utveckla deras ordförråd. 

Ladberg (2004:64) uttrycker detta som en av flera förmågor som andraspråkselever behöver 

tillägna sig när man lär sig ett nytt språk. En språklig kompetens innebär ett antal språkliga 

förmågor som innefattar förutom ordförråd även uttal, grammatik, automatiserat tal, ordförråd 

samt social och kulturell kompetens, menar författaren. Lärarna var eniga om vikten av att 

utveckla främst ordförrådet för andraspråkselevers, vilket jag också har förstått är en väldigt 

viktig del eftersom forskning säger att enspråkiga elever har tillägnat sig cirka 10000 ord 

innan de börjar grundskolan (Ladberg 2004:71). Det ger ett stort försprång jämförelsevis mot 

nyanlända elever eller elever som utvecklar successiv tvåspråkighet. Intar man också ett eget 

perspektiv över vad man behöver i mötet med ett annat språk förstår man att man kommer 

man ganska långt inledningsvis om man har ett väl utvecklat ordförråd. Språkförmågorna som 

uttal, grammatik och automatiserat tal är även de betydelsefulla, men ingen av lärarna i 

intervjun nämnde om dessa. 
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     Vikten av att arbeta med andraspråkselevers ordförråd förstärks ytterligare om man ser på 

hur man tillägnar sig ett nytt språk. Bergman (2000:23) skriver att andraspråkselever behöver 

utveckla både en språklig bas och en språklig utbyggnad, till skillnad från svenska elever som 

redan har denna språkliga bas. Denna del kring språkets bas och utbyggnad nämner ingen av 

lärarna i studien, vilket delvis är förvånande eftersom det är en grundstomme vid tillägnandet 

av nya språk och stödjer orsaken till att arbeta med ordförståelse eller språkbehärskning som 

Bergman (2000:23) just skriver om. Traditionellt har det visat sig att undervisningen utgått 

från att alla elever redan har den språkliga basen vid skolstart (Hyltenstam 2007:50) vilket 

man självklart hoppas har förändrats i takt med att klassrummen fylls med fler 

andraspråkselever. Insikten har för mig ökat kring andraspråkselever situation när de börjar i 

svensk grundskola på så vis att de både ska tillägna sig basen i det nya språket samtidigt med 

utbyggnaden, vilket är en krävande process. Samtidigt är det en stor utmaning för lärarna att 

bemöta detta faktum och detta menar jag är ett ytterligare argument för att lärare fortbildas 

kring andraspråksinlärning. 

     För att utveckla ordförrådet lyfter flera av lärarna upp vikten av att förklara och samtala 

med andraspråkselever för att utveckla språket och detta stämmer med Wittings (2001:25) 

åsikter som menar att ett nytt språk startar genom det muntliga. Tre lärare förklarar vidare att 

de anser att undervisningens innehåll behöver stödjas av konkret och visuellt material, främst 

genom bilder för att förstärka förståelsen för andraspråkselever, vilket i och för sig alla elever 

gynnas utav menar jag. När undervisningen tar hjälp av så kallade kompensatoriska 

hjälpmedel medför det att inlärningen sker via fler sinnen. Det auditiva förstärks med visuella 

och taktila moment och det anser jag gynna alla elever i en klass genom att undervisningen tar 

hänsyn till olika sätt att lära, så kallat olika inlärningsstilar. 

     Till språklig kompetens tilläggs förmågan att läsa och skriva anser Ladberg (2004:64). 

Vad gör lärarna kring läs och skrivinlärning med tanke på andraspråkselevers inlärning? 

Resultaten i studien visar på att ingen av lärarna gör någon medveten anpassning för 

andraspråksinlärare vid den begynnande skrivinlärningen och det förvånade mig eftersom jag 

hade föreställningar om att man behövde anpassa bokstavsinlärning och tidig läs- och 

skrivinlärning på något sätt. Alla fem lärarna arbetade med analytisk modell i någon form och 

de ansåg att undervisningen kring bokstavsinlärning stimulerade alla elever. Olika läs- och 

skrivmetoder hävdar just sin suveränitet genom att uppmärksamma olika utgångslägen att 

närma sig språket. Vilken metod som används är i slutändan upp till varje lärare.  

     Däremot kan man se att lärarna har olika grad av medvetenhet kring andraspråkselevers 

situation vid den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Läs- och skrivövningar med olika syfte 
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och graden av utveckling i läsning och skrivning har betydelse för hur språket utvecklas 

skriver Axelsson (2003:144). Av lärarna framkom det att alla fem lärare arbetar med 

skrivutveckling utifrån elevernas egna erfarenheter, vilket Larson m fl (1992:62) påpekar är 

extra viktigt för andraspråkselever eftersom  de då får utgå från det ordförråd som eleverna 

redan har samt ökar möjligheterna för eleverna att känna meningsfullhet.  

     Axelsson (2003:144) beskriver olika nivåer på språkutvecklande övningar efter Cummins 

modell. I figuren finner man att skrivövningar som baseras på elevernas egna erfarenheter 

eller upplevelser tillhör område B. Övningar i område B är situationsbundna men kräver 

kognitivt tänkande. Enligt författaren ska aktiviteter och uppgifter röra sig från lätt till 

avancerat, när det gäller kognitiv och språklig utveckling. Område C ska däremot undvikas 

för att den kräver föga av eleverna när det gäller det kognitiva tänkandet och är 

kontextoberoende, vilket innebär övningar ryckta ur sitt sammanhang och detta försvårar för 

andraspråkselever. I denna studie framkommer att en lärare använder övningar som ryms 

inom detta område. Läraren (Lärare 4) nämner att eleverna får skriva av texter som ett sätt att 

öva meningsuppbyggnad. De har också tio ord i veckan i läxa som de ska lära sig, vilket är ett 

sätt att öka ordförrådet. De ska sedan skriva fem egna meningar med hjälp av veckans ord.  

Läraren påpekar att andraspråkseleverna har väldigt svårt att klara denna uppgift och det 

stämmer överens med att kontextoberoende övningar är problematiskt för elever som lär 

genom ett andraspråk, vilket Axelsson (2003:144) också redogör för. Skolinspektionen (2010) 

påpekar vikten av att lärarna behöver ha adekvat utbildning och kompetens inom området 

andraspråksinlärning. Skolinspektionen (2010) hävdar och påvisar att framgångsrik 

undervisning för andraspråkselever behöver utgå ifrån elevernas bakgrund så att arbetet 

anpassas till deras behov och intressen. För att kunna bemöta andraspråkselever i svenska 

skolan anser jag därmed att lärare behöver kompetenshöjas inom detta område. Både för att 

stärka lärarna i valet av undervisningsmetod och för att öka medvetenheten om dessa elevers 

förutsättningar att utveckla en tvåspråkighet. 

 

6.2.3 Svårigheter i undervisningen 

Vissa skillnader i undervisningen av andraspråkselever handlar om svårigheter. Lärarna 

upplevde svårigheter som dels är kopplande till språkförståelsen och dels om kulturella 

skillnader. Kring språkförståelsen upplevs en svårighet att nå fram till andraspråkselever vid 

genomgångar i helklass, eftersom lärarna inte kan individualisera. Några lärare nämner att de 

ger extra stöd efter genomgång och då sker en viss anpassning mot individen. Högläsning är 

en annan svårighet och där är problemet att finna rätt nivå på böcker så att andraspråkselever 
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inte känner det blir för svårt för dem att förstå och samtidigt hitta en nivå som för 

förstaspråkselever inte är för låg.  

     Något som framkom i studien som jag inte hade tänkt på innan var konflikter som beror på 

språkbrister. En lärare uppmärksammar att språkförbistringar inledningsvis kan orsaka 

konflikter vilket har att göra med bristen på språkförståelse. Läraren hävdar dock att det inte 

endast handlar om språket för andraspråkselever utan att mycket också bottnar i kulturella 

skillnader som gör att problem kring konflikter uppstår. Social och kulturell kunskap eller den 

pragmatiska förmågan som Ladberg (2004:64) menar också ryms inom språklig kompetens.  

Datamaterialet som studien insamlat har uppmärksammat hur olika kulturer och uppfattningar 

styr hur vi människor tänker och förhåller oss till varandra. Som lärare anser jag att det är 

extra viktigt att vara medveten om att grundläggande värderingar skiljer sig åt beroende 

vilken kultur man präglats utav samt att detta måste man ta i beaktning i mötet med elever 

med annat modersmål vilket också tas upp av Ladberg (2004:72) som menar att språk och 

kultur bär med sig sociala koder och dessa skiljer sig åt länder och samhällen emellan. 

     Ett av de svåraste dilemman som lärarna uttryckte var området kring skriftliga 

bedömningar. Osäkerheten var stor kring dels vilket av svenskämnet eleverna skulle bedömas 

i, dels på vilka grunder man skulle bedöma hur långt en andraspråkselev har kommit med att 

utveckla ett andraspråk samt hur man ska uttrycka detta. Här kan man förstå att en 

andraspråkselev inte kan jämföras med en förstaspråkselev, men frågan är om lärarna ändå 

gör det? Detta citat får påvisa min fråga. 

Men man måste ju vara ärlig och säga, du har ju bara vart här så och så länge, så det kan ju inte vara 

perfekt men du behöver träna på det här för att bli godkänd. Man måste vara rak ändå och förklara (Lärare 

4).  

Återigen ser man också i studiens insamlade data att osäkerheten kan kopplas till lärarnas 

avsaknad på teoretisk kunskap kring andraspråksinlärning. Jag härleder det till språkets bas 

och språkets utbyggnad som Bergman (2000:23) skriver om samt aspekten kring tidsåtgången 

för att tillägna sig ett andraspråk, vilket Axelsson (1999:71) redogör för. Jag anser att en 

insikt i dessa faktorer skulle underlätta resonemanget vid bedömningen och att lärarna då 

skulle se och mäta eleverna utifrån ett annat perspektiv. Samtidigt får inte det påverka lärarna 

så att förväntningarna ställs ner på andraspråkselever språkutveckling, menar jag. I detta 

sammanhang anser jag att motivation som drivkraft kring språkutveckling hör ihop. Ladberg 

(2004:129) skriver att lärarens attityd och förhållningssätt mot andraspråkselevers språk och 

kultur är betydelsefullt för elevernas egna motivation att utveckla två språk. Även högt ställda 

förväntningar där läraren tror på elevernas förmåga gynnar motivationen och detta är något 

som även Stensmo (1997:153,154) tar upp och skriver om och det angår alla elever och gäller 
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för samtliga sammanhang i skolundervisningen. Att motivationen driver inlärningen är inte 

något nytt egentligen men i detta samanhang har jag fått en fördjupad insikt i elevernas 

bakgrund och föräldrarnas samt omgivningens attityd som en faktor vid motivation.  

 

6.2.4 Samarbetsformer  

Hur ser samarbetet ut för lärarna på dessa skolor med andra lärarkategorier för att tillmötesgå 

tvåspråkiga elevers behov att utveckla svenska som andraspråk? Studien visar att det bara var 

en lärare som hade ett etablerat samarbete med modersmålsläraren. Den skolan hade all 

modersmålsundervisning förlagd på skolan under en förmiddag per vecka och organisatoriskt 

fanns det gemensam tid för samtal mellan dessa lärarkategorier. Denna lärare visade upp en 

god insikt kring andraspråkselevers situation. Läraren såg många fördelar med tvåspråkighet 

och berättade om sin undervisning som präglades av en hög medvetenhet kring elever med 

annat modersmål. Om orsaken till denna medvetenhet beror på detta samarbete eller om det 

beror på att läraren har viss teoretisk kunskap kring andraspråkselever är svårt att avgöra. Det 

är snarare mer sannolikt att dessa två bitar samverkar och ger en bättre inställning och godare 

förutsättning att tillmötesgå andraspråksinlärning än annars. Resultatet från studien visar på 

fem olika sätt att organisera främst modersmålsundervisning och de fyra andra lärarna hade 

lite eller inget samarbete med modersmålslärarna, vilket jag menar kan bero på det 

organisatoriska upplägget, om modersmålsundervisningen sker på skolan eller ej, men kan 

även bero på andra omständigheter. Även om den lärare som samarbetar med 

modersmålsläraren inte arbetar på en skola som har en uttalad språkpolicy så bär den drag 

utav Cummins (2001:89-93) resonemang kring vikten av att etablera samarbetsformer för att 

optimera språkutvecklingen för andraspråkselever och en språkpolicy kan innebära att alla får 

en samsyn kring alla elevers språkutveckling. Detta resultat påvisar också att förmågan att 

etablera samarbetsformer med andra lärargrupper underlättas och kan bero på hur skolans 

synsätt och organisation för andraspråkselever utformas. Som enskild lärare blir det svårt att 

samverka om inte de organisatoriska förutsättningarna som exempelvis tid till diskussioner 

och möjlighet att förkovra sig men ny forskning i ämnet finns, vilket Cummins (2001:89-93) 

också påstår.  

     Skolans atmosfär och lärarnas förhållningssätt kring flerspråkighet som bl a Ladberg 

(2004:124) skriver om är en annan del som jag tycker man kan koppla till hur väl samarbetet 

etableras mellan lärarkategorier. Både Hyltenstam (2007:46), Ladberg (2004:35) och  

Benckert (2000:87) konstaterar att de finns många komplexa faktorer kring andraspråkselever 

framgångar att utveckla ett andraspråk och hur väl omgivningen kan motivera eleverna att 
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utveckla ett andraspråk är ytterligare en del. Omgivning i form av föräldrar, skola och 

omgivande samhälle utgör en kraft som motiverar eleverna. I min studie finner jag tecken 

som bär spår av detta. På så sätt att de lärare som hade problem med elevers motivation, 

själva också hade en attityd som pekade på att det främst var upp till föräldrarna att motivera 

eleverna och de såg inte skolan som en påverkansfaktor. Elevernas motivationsbrist kring sitt 

modersmål fanns också på de två skolor som hade modersmålsundervisningen förlagd på 

elevernas fritid eller splittrat över veckan och något samarbete mellan lärare och 

modersmålslärare fanns därmed inte heller. Detta resonemang anser jag till viss del uppvisar 

att samverkan, motivation och lärares attityd påverkar hur elever upplever och utvecklar 

flerspråkighet. För den lärare som hade insikt kring fördelen att utveckla en tvåspråkighet, 

samarbetade med andra lärarkategorier, skapade en undervisning som influerades utav 

andraspråkselever och mångkultur också hade elever som var motiverade. På så sätt kan jag 

påstå att skolans atmosfär, hur organisationen kring undervisning som berör 

andraspråkselever prioriteras samt lärarnas attityd till flerspråkighet påverkar elevernas 

förutsättningar att utveckla två eller flerspråkighet.  

     Slutligen finns det en annan faktor som kan kopplas till motivation och språkattityder. De 

flesta elever utvecklar ett andraspråk här i Sverige i en subtraktiv språkmiljö, det vill säga att 

andraspråket tar över för att majoriteten i landet talar det. Detta sker då på bekostnad av 

elevens första språk avstannar. Det vill säga om modersmålet utgör ett minoritetsspråk får det 

stå tillbaka (Myndigheten för skolutveckling 2004:24). Detta är en faktor som inte är helt lätt 

att komma åt och Sverige har fram till nu präglats utav enspråkighet till skillnad från 

exempelvis Kanada som har både engelska och franska som allmänna språk. På så sätt kan jag 

i min studie påstå att skolkulturen på en skola, hur man väljer att organisera och se på 

andraspråkselever är en betydelsefull faktor för språkutvecklingen både för modersmålet och 

för andraspråkstillägnandet. 
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7  Sammanfattning 
Studien har, trots sin ringa omfattning, signalerat några tendenser och väckt en medvetenhet 

om andraspråkselevers komplexa förhållanden. En genomgående kärna i studien visar upp att 

lärarnas kunskaper kring andraspråkselever genomsyrar hela deras resonemang och attityd.   

Denna studie visar att undervisning av andraspråkselever kräver större utrymme för 

individualisering än en klass med enspråkiga elever. Läraren behöver ta med i beräkningen att 

ge tid till att förklara ord och begrepp för andraspråkselever. Förklaringar av ord och begrepp 

kan förstärkas via konkret material eller genom upplevelsebaserade övningar. Lärarna 

anpassade däremot inte undervisningen på något särskilt vis när det gällde bokstavsinlärning, 

vilket förvånade mig inledningsvis. Däremot arbetade alla med någon form av skrivövningar 

utifrån elevernas egna erfarenheter och upplevelser. Alla lärarna var mer eller mindre 

medvetna om modersmålets betydelse för kunskapsutvecklingen. Skolornas sätt att organisera 

undervisning som berör andraspråkselever, skolkultur samt lärarnas och föräldrarnas 

förhållningssätt påverkar elevers motivation och drivkraft att utveckla tvåspråkighet. Slutligen 

har lärarens och skolans förhållningssätt och attityd mot flerspråkighet stor påverkan på hur 

inlärningsmiljön formas och utvecklas. Bedömning av andraspråkselever var ett av de 

svåraste dilemman i skolan tyckte några av lärarna och studien.  

 

7.1 Slutsats 

Slutsatserna i denna studie är att lärares utbildningsnivå höjer medvetandet, i det här fallet 

kring andraspråksinlärningens situation i skolan. Därför är det viktigt att ta del av litteratur 

och forskning kring området som berör andraspråkselever. Lärare behöver vara medvetna om 

vilken attityd och vilket förhållningssätt de själva har kring flerspråkighet därför att det 

speglar av sig i klassrumsklimatet. Elever med olika etniska bakgrunder, flerspråkighet och 

skiftande kulturella erfarenheter är något som i allt större utsträckning blir mer vanligt 

förekommande i skolsammanhang. Detta stärker åsikten kring att lärare behöver 

kompetenshöjas i detta område, både för att öka förståelsen för elever med annat modersmål 

men även för att bli medvetna om sina egna värderingar vilket även Skolinspektionens (2010) 

kvalitetsgranskning anger. Studien har gett mig värdefull insikt i lärares tankar och 

resonemang kring språkutveckling för andraspråkselever och förhoppningsvis har jag nytta 

utav denna kunskap i mitt blivande yrke.  
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7.2 Framåtblickar 

Denna studie har berört andraspråkselevers situation i skolan och en fördjupning kring något 

av följande områden vore intressant att gå vidare med. I vilken utsträckning samarbetar lärare 

och föräldrarna tillsammans med elever med annat modersmål än svenska? Enligt läroplanen 

[Lpo-94] ska alla som arbetar inom skolan arbeta språkutvecklande samt samarbeta med 

föräldrarna för att gagna elevernas skolgång på bästa sätt. Om samarbete sker, hur ser dessa 

elevers språkutveckling ut jämfört med andra elever med andraspråk? I studien uppdagades 

även två andra tänkbara ämnesområden till fördjupning, kopplingen mellan språk, kultur och 

konflikt samt svårigheterna med läxor för andraspråkselever. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 
 
Hej!      
 
Mitt namn är Annica Jonsson och jag går sista terminen på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Jag skriver mitt examensarbete och syftet är att ta reda på 
hur lärare/pedagoger arbetar med elever som har svenska som andraspråk och hur 
lärare uppfattar och hanterar andraspråkselevers situation, Arbetet utgår från ett 
lärarperspektiv. 
 
Jag undrar om det finns möjligheter att få komma och genomföra en eller flera 
intervjuer med lärare/pedagoger som arbetar i förskoleklass, skolår 1 eller skolår 2.  
Undersökningen kommer att ske igenom intervjuer som beräknas ta ca 30 min. 
Deltagandet sker frivillig och kan avbrytas när som helst. Uppgifterna i intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt och är endast avsedda för detta examensarbete 
och jag följer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet.  Studien 
kommer att utmynna i en C-uppsats i kunskapsområdet språk och språkutveckling. 
 
Jag skulle behöva genomföra intervjuerna under nästa vecka (v15). Jag återkommer 
inom ett par dagar för att göra en avstämning.  Vid frågor och eventuella funderingar 
kontakta gärna mig. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Annica Jonsson 
E-post: ajn01010@student.mdh.se 
Tele: 0704-616466 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
 
Uppgifter om informanten: 
 
 
 
 
Intervjufrågor: 

 
1. Vad har du för erfarenhet av elever med annat modersmål och deras språkutveckling i 

svenska?  
 

2. Upplever du någon skillnad mellan att undervisa enspråkiga elever med att undervisa 
två/flerspråkiga elever? 

 
3. Påverkas undervisningen av att du har både enspråkiga och flerspråkiga elever? 

Möjligheter/svårigheter? 
 

4. Vilka framgångar eller motgångar upplever du att tvåspråkiga elever möter i sin 
språkutveckling? 

 
5. Beskriv hur du bemöter och organiserar språkundervisningen för elever som är      

”nybörjare” i det svenska språket eller behöver utveckla det? 

 

6. Gör du något för att underlätta för andraspråkselever kring läs- och 
   skrivinlärning? Innehåll i texter eller samtal? 

 
7. Påverkas din verksamhet/undervisning av att de tvåspråkiga eleverna har 

modersmålsundervisning eller svenska för andraspråksinlärning? I så fall hur? 
 

8. Kan modersmålsundervisning och svenska för andraspråksinlärning påverka de 
tvåspråkiga eleverna? I så fall hur? (Är det till hjälp eller uppstår problem?) 

 
9. Får du som lärare stöd från annat håll i skolan med tanke på andraspråksinlärning? I så 

fall hur?  
 

10. Samarbetar du som lärare och modersmålsläraren alternativt SvA-läraren? Beskriv i så 
fall hur? Om du fick önska, vad skulle du vilja såg annorlunda ut kring denna 
situation? 

 
11.  Annat? 


