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Syftet med vår studie var att undersöka huruvida lärare i år 1–3 anser sig ha 

kunskaper i att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål. Vi ville ta 

reda på om de ansåg sig ha fungerande arbetssätt samt om de upplevde att de 

saknade exempelvis kunskaper, material och tid. Vi ville även ta reda på om man som 

lärare kan dra fördel av några personliga egenskaper i arbetet med elever med annat 

modersmål. För att nå vårt syfte använde vi oss av intervjuer med sex informanter. 

Ett resultat vi fick fram var att lärarna tyckte sig sakna tillräcklig utbildning för att 

undervisa i svenska som andraspråk. De nämner dock att yrkeserfarenhet är 

betydelsefullt. Vad som även framkom var att tidsbristen påverkar utformningen av 

undervisningen, lärarna önskar mer tid för planering. Informanterna angav tydlighet, 

flexibilitet, noggrannhet som några av de egenskaper som kan vara fördelaktiga i 

arbetet med flerspråkiga elever. Studien ledde oss till slutsatsen att utbildning ofta 

saknas för undervisning i svenska som andraspråk, men att erfarenhet har stor 

betydelse. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: elever med annat modersmål, flerspråkighet, tvåspråkighet, modersmål, 
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1 Inledning 
I dagens mångkulturella samhälle anser vi att det är viktigt att ha god kunskap om 

hur barn med annat modersmål kan tillgodogöra sig undervisning på ett bra sätt. 

Som lärare är det viktigt att vara medveten om hur elever tillägnar sig språk och vilka 

arbetssätt som är bäst lämpade för elever med annat modersmål än svenska. För att 

undervisa barn med annat modersmål krävs både kunskap om teorier och praktisk 

erfarenhet av undervisning. Genom att genomföra denna studie hoppas vi få kunskap 

och konkreta exempel på vad yrkesverksamma lärare anser vara god undervisning, 

samt eventuellt vilka brister de anser finns i undervisningen för elever med annat 

modersmål. Vi tror även att denna studie kan vara till hjälp både för yrkesverksamma 

lärare och lärarstudenter, eftersom vi behandlat relevant litteratur i förhållande till 

informanternas svar. 

1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka om utbildade lärare för år 1–3 tycker att de har kunskap och 

fungerande arbetssätt för att undervisa flerspråkiga elever. Vi vill även ta reda på om 

de tycker brister finns i arbetet med flerspråkiga elever. Syftet är också att undersöka 

vilken utbildning och vilka egenskaper som lärarna anser krävs för att undervisa 

dessa barn och varför. 

  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå målet med vår studie söker vi få följande frågor besvarade: 

 Vilka arbetssätt och vilken utbildning har lärare i år 1–3 för att undervisa 

elever med annat modersmål och eventuellt vad saknar de? 

 Vilken utbildning och personliga egenskaper anser de krävs för att undervisa 

elever med annat modersmål? 

 Påverkas lärarnas sätt att undervisa beroende på hur många elever det finns 

med annat modersmål i klassen? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

I vårt arbete använder vi oss av olika begrepp som vi vill förklara. Einarsson 

(2009:91–112) reder ut begreppen modersmål och förstaspråk. Han beskriver att de 

har samma innebörd och är det språk ett barn möter först. Begreppen förstaspråk 

och andraspråk handlar om i vilken ordning någon tillägnat sig olika språk. 

Begreppen säger ingenting om vilket språk som behärskas bäst. En person kan ha två 

förstaspråk eller två modersmål, vilket även benämns tvåspråkighet. Det kan 

innebära att personen är simultant tvåspråkig eller successivt tvåspråkig. Att vara 

simultant tvåspråkig innebär att två förstaspråk finns till barnets förfogande före tre 

års ålder. Att vara successivt tvåspråkig innebär däremot att barnet möter ett 

andraspråk efter tre års ålder. Detta andraspråk ska barnet tillägna sig i en naturlig 

miljö. Tvåspråkighet kan även benämnas flerspråkighet då en person tillägnat sig två 

eller flera språk. Vi vill även poängtera att vi i litteratur och i svar från våra 

informanter stött på det äldre inaktuella begreppet svenska A, vilket här ska läsas 

som svenska som andraspråk, som är mer aktuellt. Då vi allmänt använder 

benämningen barn avser vi åldrarna 0–17 år. Elever är i åldrarna sex år och äldre. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter det inledande avsnittet presenteras den forskning som ligger till grund för vårt 

arbete. Här redogör vi för teorier om språkinlärning, hur man kan tillägna sig ett 

andraspråk, hur undervisningen bör genomföras för flerspråkiga elever och sist vad 

läro- och kursplaner uttrycker. Metodavsnittet beskriver vårt tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen samt utförandet av intervjuerna. I vår resultatdel sammanställs de 

svar som givits av informanterna. I näst sista delen analyserar och diskuterar vi de 

resultat som framkommit med hjälp av den litteratur som vi behandlat. I sista delen 

sammanställs våra slutsatser och vi ger förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
Nedanstående avsnitt behandlar litteratur relevant för studien: teorier om 

andraspråksinlärning, hur man mest fördelaktigt kan tillägna sig ett andraspråk, 

undervisning för flerspråkiga elever samt kursplan och läroplan. 

 

2.1 Teorier om andraspråksinlärning 

Barn tillägnar sig sitt modersmål på ett självklart sätt. Det finns nära tillhands och är 

svårt att undvika. Av någon anledning verkar barn vara mottagliga också för inlärning 

av fler språk (Abrahamsson & Hyltenstam 2003:29). Det finns olika teorier om hur 

detta sker. Enligt Gibbons (2009:24) finns i huvudsak två modeller – ”det tomma 

kärlets” modell och en modell som kallas för den ”progressiva” modellen. Det tomma 

kärlets modell handlar om att lärarna ska ”sätta in” de färdigheter och kunskaper 

som de lär ut i elevernas ”minnesbank”, som enligt detta synsätt tidigare varit tom. 

Läraren ses som sändare och eleven som mottagare och det enda som sker dem 

emellan är en överföring av kunskap.  

     Den progressiva skolan är annorlunda. Utifrån Deweys och Piagets forskning ska 

undervisningen ske genom att eleverna själva ställer frågor och tänker intelligenta 

tankar, istället för att vara mottagare av information. Det har tolkats av en del lärare 

som att deras roll är att ge eleverna lämpliga uppgifter utifrån de kunskaper som ska 

tillägnas. Inlärningen är det viktigaste i den progressiva skolan. Den språkliga 

förmåga eleven har är mer ett resultat av allmänna och kognitiva förmågor. Dessa två 

modeller finns ute i skolorna och används ofta samtidigt i klassrummet, men de 

kritiseras i undervisningen för elever med annat modersmål (Gibbons, 2009:24–25). 

Gibbons (2009:25–33) hävdar att modellerna har en individualistisk syn på 

inlärning, där inlärningen sker inom individen och eleverna ses som självständiga. 

Enligt Gibbons kan man konstatera att de två vanligaste inlärningsmodellerna är 

otillräckliga. Hon presenterar en alternativ modell där samarbete mellan individer är 

betydelsefullt för kunskaps- och språkutveckling. Där poängterar hon att samspel 

mellan lärare och elev ligger till grund för de inlärningsprocesser som finns i skolan. 

Det är av vikt att de båda spelar en aktiv roll i dessa processer. Den inlärningsteori 

som hon framhåller grundar sig i Lev Vygotskys forskning. Gibbons menar att 

Vygotsky ser på mänsklig utveckling och inlärning som en social företeelse. Hon 
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nämner Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen som handlar om det 

avstånd som finns mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan 

åstadkomma med hjälp av en mer erfaren person. Genom samarbete kan man lära 

sig. Ett exempel kan vara när ett barn lär sig äta själv, först behöver hon stöd, men 

efterhand klarar hon det själv. Gibbons nämner även Woods, Bruners och Ross’ 

(1976) begrepp stöttning, vilket innebär att man ger det stöd som tillfälligt behövs. 

Stöttning vägleder elever mot de kunskaper som önskas, nya begrepp och färdigheter. 

Hon vidhåller att i arbetet med andraspråkselever bör lärarna inte förenkla 

uppgifterna, utan hitta den proximala utvecklingszon som eleven befinner sig i och 

stötta eleven därifrån. 

 

2.2 Hur kan man tillägna sig ett andraspråk? 

Språk har flera olika beståndsdelar: uttal, grammatik, automatiserat språk, ordförråd 

samt pragmatisk kompetens. När ett barn är litet följs de här delarna åt. Att läsa och 

skriva kommer vid ett senare tillfälle.  De olika delarna av en språklig kompetens lär 

man sig på olika sätt och det finns olika erfarenheter som krävs för att en utveckling 

ska ske enligt Ladberg (2003:33). En definition av hur det går till då barn blir 

tvåspråkiga ges av Einarsson (2009:95). Han beskriver den simultana och den 

successiva tvåspråkigheten. Simultan tvåspråkighet förklarar han är då 

språkutvecklingen sker parallellt. Om barnet utvecklar två språk före tre års ålder 

benämner han det simultan tvåspråkighet. Successiv tvåspråkighet innebär istället att 

barnet först utvecklar det ena språket och därefter det andra språket. Man kan även i 

vuxen ålder utveckla tvåspråkighet, men då har man redan tillägnat sig ett språk, 

varför man då blir successivt tvåspråkig. Einarsson diskuterar även åldersaspekten 

och då i form av graden av tvåspråkighet. Han menar att man kan bli tvåspråkig i hög 

grad om man påbörjar utvecklingen i tidig ålder. Men han påpekar också det 

motsatta, att det inte är omöjligt att bli tvåspråkig i hög grad i vuxen ålder.  

     Abrahamsson och Hyltenstam (2004:221–252) behandlar Lennebergs hypotes om 

en kritisk period där åldern har betydelse för inlärning av ett andraspråk. 

Tillägnandet av ett andraspråk sker enligt Lenneberg (1967) näst intill automatiskt 

innan puberteten. Efter puberteten krävs undervisning och personen måste 

anstränga sig i större utsträckning för nå en nivå motsvarande en infödd talares. 

Abrahamsson och Hyltenstam talar om de biologiska förutsättningar som finns för att 
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tillägna sig ett förstaspråk och att det inte behövs mycket stimulans för att ett barn 

ska utveckla ett språk.  

     Enligt Einarsson (2009:95) finns fler faktorer som är betydelsefulla för 

språkutvecklingen, till exempel den känslomässiga, sociala, kognitiva och språkliga 

mognaden. Vidare tar han upp tidsaspekten och en ungefärlig tid för ett skolbarn att 

tillägna sig ett nytt talspråk är två år. Han hänvisar till Jim Cummins (1981) term 

”BICS” – basic interpersonal communicative skills som visar hur äkta man låter på 

andraspråket beträffande uttal, muntligt flyt, kontextberoende och vardagligt 

ordförråd. Han hänvisar också till Skutnabb-Kangas (1981), som benämner detta 

ytflyt. Nästa steg i utvecklingen, en språklig mer avancerad nivå, benämns av 

Cummins som ”CALP” – cognitive/academic language proficiency. Skutnabb-

Kangas har också en benämning på detta och det är tankeverktyg. Skillnaden mellan 

BICS och CALP är viktig, eftersom läraren, men även andra, lätt kan göra 

felbedömningar. Det ena utesluter dock inte det andra, eftersom man kan ha det så 

kallade ytflytet utan att ha tankeverktygen och vice versa.              

     Einarsson (2009:96) nämner även två andra begreppspar som är av betydelse för 

förståelsen av andraspråksinlärningen. Dessa refererar han till Åke Viberg (1994) och 

de är kunskap – kontroll samt bas – utbyggnad. Kunskap innebär i denna definition 

det som inlärarna lärt av språket och kontroll är förmågan att förstå och använda 

denna kunskap. Det handlar då om flyt, läshastighet och ordförråd som de behärskar 

och har förståelse för. När ett barn med svenska som modersmål börjar i skolan talar 

man om den språkliga basen. Det innefattar de delar i språket som infödda talare 

tillägnar sig och behärskar först, nämligen uttal, ordböjning, meningsbyggnad och 

grundläggande regler för exempelvis hur en historia kan berättas. Utbyggnaden 

tillkommer sedan i form av ett utökat ordförråd, förmågan att variera språket 

stilistiskt samt anpassa språket i olika situationer. Att det krävs olika lång tid för olika 

personer att tillägna sig språket är ett självklart påstående. Men man bör ändock, 

enligt Einarsson (2009:97), inse hur viktig motivationen är för inlärningen. Han 

hänvisar vidare till Kerstin Nauclérs (1995) viktiga faktorer för förståelsen av hur 

barn lär sig ett andraspråk. Dessa faktorer är:  

 

 Vem, Var, Hur, Vilken och Einarsson lägger där till ett Varför?  

 Vem syftar på dem som barnet lär sig det nya språket av. Relationen har 

alltså en avgörande roll i det här sammanhanget.  
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 Var innebär miljön, om barnet lär sig hemma, i skolan etc. eftersom 

olika miljöer brukar språket på olika sätt.  

 Hur avser tillgången till språket för barnet, om det sker i skolan eller i 

vardagliga situationer utanför skolan. 

 Vilken syftar på de språkliga och kulturella förutsättningarna och hur 

dessa är beskaffade i förhållande till andraspråkets sammansättningar 

och kulturella drag.  

 Varför är tillagt av Einarsson, han poängterar då, som nämnts tidigare, 

att motivationen utgör det fundamentala för språkinlärning.  

 

Axelsson (2003:127), Einarsson (2009:98) och Ladberg (2003:14) behandlar vilken 

roll förstaspråket har för inlärningen av andraspråket. De menar att det finns 

föreställningar om att förstaspråket skulle ha en negativ inverkan på förmågan att 

lära in ytterligare språk. Det är dock något de dementerar. De påpekar istället att det 

inte finns några begränsningar för hur många språk man kan lära in. Ju fler språk 

man behärskar desto lättare är det att lära in ännu fler. Hur bra man behärskar 

förstaspråket har därför en betydelsefull roll för hur bra man kan behärska ytterligare 

språk. Cummins (2000:11) beskriver det som ett problem i skolan då han anser att 

lärarna ofta vill att eleverna ska överge sitt modersmål för att tillägna sig ett annat 

språk, vilket motsäger de vetenskapliga fakta som finns. Även Cummins framhåller, 

liksom Einarsson och Ladberg, att modersmålet är väldigt viktigt vid inlärning av ett 

nytt språk, eftersom det ger referensramar för barnet. Einarsson (2009:98) tycker 

också att det finns andra faktorer som har effekter på inlärningen och att de är 

desamma för både första- och andraspråket, nämligen utbildning, ekonomi, 

erfarenhet, tradition och social status.  Ladberg (2003:24–25), liksom Einarsson, 

betonar att om ett barn ska tillägna sig ett nytt språk är det inte enbart språkliga 

faktorer som avgör, utan framhåller även att barnet måste ha ett behov av att lära sig 

ett nytt språk. Det är viktigt att barnet får använda språket för att tala med personer 

som har en känslomässig innebörd för barnet. Det är betydelsefullt att barnet får en 

riklig mängd tillfällen att lära sig det nya språket. Axelsson (2003:14) lyfter fram 

vikten av sociala situationer som en del av de tillfällen då andraspråksinlärare kan 

tillägna sig ytterligare språk. Om andraspråksinlärare får många tillfällen att 

interagera med svensktalande, finns en större chans att inlärningsprocessen går 

lättare och fortare. 
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     Ytterligare en faktor som är viktig är attityden gentemot andraspråket och dess 

talare. Abrahamsson (2009:198–199) anser att det finns en negativ aspekt då 

utbildning och undervisningsform inte är anpassade efter den samhällsklass som 

andraspråksinlärare ofta tillhör. Abrahamsson påpekar att den sociala klassen är 

avgörande för hur bra barn generellt klarar av skolans teoretiska ämnen. Eftersom 

språkundervisningen är central härvidlag, kan de barn som tillhör arbetar- och de 

lägre medelklasshemmen inte tillgodogöra sig undervisningen på likvärdigt sätt som 

de barn som kommer från den övre medel- och överklassen. Einarsson (2009:98) 

visar dock att det inte i samma utsträckning gäller för de kommunikativa sidorna av 

språket, utan för de mer formella sidorna, form och utpräglade grammatiska 

kunskaper. Vad man också bör ta hänsyn till är betydelsen av etnisk och språklig 

identitet och attityder. Det kan då komma att handla om subtraktiv tvåspråkighet. 

Med det avser Einarsson att attityden gentemot andraspråkets talare är positiv, men 

inställningen till den egna identiteten och gruppen är negativ. Följden av detta kan då 

bli att man istället för att utveckla två språk, ger upp sitt förstaspråk till förmån för 

andraspråket. Andraspråket är då det som blir starkast, medan förstaspråket 

behärskas på lägre nivå eller byts ut. Om det finns en positiv inställning till 

förstaspråket och andraspråket samt tillhörande kulturer blir man istället additivt 

tvåspråkig. Additiv tvåspråkighet innebär att inläraren inte ger upp sitt förstaspråk 

och sin identitet, utan når en hög grad av språklig kompetens inom båda språken, 

eftersom språken fortsätter att utvecklas.  

      Det finns flera dåliga förutsättningar för barn som ska lära sig ett andraspråk. 

Ladberg (2003:49) hävdar att om barnet får för få tillfällen för att lära sig språket, att 

språket är känslomässigt oviktigt, om barnet är blockerat av sorg, känner otrygghet, 

har känslomässiga konflikter eller har fått negativa reaktioner på sitt språkbruk, så 

innebär det ett hinder i barnets språktillägnande. Gibbons (2009:32-33) framhåller 

att det är av stor vikt att andraspråksinlärare får stöttning i alla ämnen och att de 

möter språket i många olika sammanhang. Det är också viktigt att tänka på att 

andraspråkselever är en heterogen grupp som vilken annan grupp som helst då det 

gäller bakgrund, erfarenheter, språk, förväntningar, värderingar, kultur och 

socioekonomisk status. Det går inte att förvänta sig att alla lär likadant. 

    Ladberg (2003:33–54) anser att det behövs upprepning och variation för att lära 

sig ett nytt språk. Det behövs av olika skäl. När ett barn hör något sägas många 

gånger lagrar hjärnan minnet av uttalet och drar slutsatser av grammatiken. Då får 
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man en språklig bas, men variation krävs för att få en språklig utbyggnad. För att lära 

sig ett språk krävs en mångsidig språkanvändning. Den språkliga basen är lätt för 

barn att lära sig. Men om barnet använder sig av fler än ett språk, i skilda miljöer, ser 

troligen ordförråden olika ut för språken. Om modersmålet används i hemmiljö är 

troligen det ordförrådet också kopplat till hemmet. Om ett andraspråk används i 

skolan är troligtvis det ordförrådet i barnets andraspråk större än i barnets 

modersmål. Det som krävs för ett stort ordförråd är inte detsamma som krävs för att 

få ett bra uttal. Som liten får man ett automatiserat språk, uttal och grammatik 

samtidigt i sitt modersmål och när barn börjar i skolan brukar det automatiserade 

språket vara klart. Den första delen av en språkinlärning är då klar. Senare utvecklas 

språket med ordförråd, pragmatik och skriftspråk. Att ha ett automatiserat språk 

betyder att språket är flytande, det går snabbt och kräver ingen ansträngning att 

förstå. Ett automatiserat språk kan delas upp i två delar, en del för tal och en del för 

förståelse och de behöver inte följas åt. Talet är viktigt för kommunikationen och det 

innebär att tala tillräckligt snabbt utan ansträngning. Förståelsen innebär att lyssna 

och snabbt förstå det som uttalas, utan att behöva tänka på ordens form eller 

betydelse. Man får då en förståelse av sammanhanget, även om vissa ord inte förstås. 

När det inte finns något automatiserat språk är detta mycket ansträngande. Det är 

både krävande och känslomässigt påfrestande för andraspråksinläraren när talet inte 

flyter på ordentligt.       

     Axelsson (2003:128) delar liksom Ladberg (2003:33–54) upp inlärningsprocessen 

för andraspråksinlärning i olika delar, dessa grundar Axelsson på Lindbergs 

bearbetning av Bachmanns och Palmers modell (1996). Hon delar upp processen i 

organisatorisk kompetens, pragmatisk kompetens och strategisk kompetens. 

Organisatorisk kompetens innebär att man har kunskap om ljudsystem, ordförråd 

och grammatik. Den pragmatiska kompetensen är situationsbunden och innebär att 

man har en förståelse för hur man väljer att uttrycka sig, samt tolka andras 

yttranden. För den strategiska kompetensen krävs att andraspråksinläraren har 

kontroll över språket. Då har man automatiserat språket och det finns flyt i både tal 

och skrift. När ett nytt språk ska tillägnas är det lätt att både barn och vuxna gör 

grammatiska fel. Det vanligaste är att man gör två typer av grammatiska fel. De flesta 

gör fel när de lär sig språk oavsett ursprungsspråk. Det kan vara t ex att använda en 

grammatisk regel i för många sammanhang. Barn med annat modersmål kan ofta 

säga gedde istället för gav, eller säga tågar och mössar, vilket också barn gör när de 
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börjar sin resa mot en språklig kompetens. Det som också kan bli fel beror på vilka 

språk barnet redan har. Utifrån det kan vi se en logik i dessa fel. De utgår från de 

kunskaper som redan finns i tidigare språk. Hon menar också att andraspråksinlärare 

ofta drar slutsatser om hur andraspråket är uppbyggt, som en förstaspråksinlärare 

skulle göra. Ett exempel Axelsson ger är om en liten bosnisk flicka vill säga ”Jag vill 

ha saft” och istället säger ”vill saft” så är det för att” vill ha” motsvaras av ett ord i 

hennes modersmål. Axelsson beskriver att psykologiska processer är något som styr 

då man tillägnar sig ett andraspråk. Det kan handla om förenkling och 

övergeneralisering. Det kan förekomma på alla språkliga nivåer, men är särskilt 

vanligt i början av tillägnandet av ett andraspråk. Ett exempel på morfologisk 

förenkling kan vara att användning av pluraländelser uteblir i substantivfraser, till 

exempel ”en katt” ”två katt”. En annan typ av förenkling är den syntaktiska, då 

inläraren utesluter artiklar, prepositioner och formord eller liknande. Exempel på det 

är ”Jag hämta barn förskola” istället för ”Jag ska hämta mitt barn på förskolan”. En 

morfologisk övergeneralisering innebär att en andraspråksinlärare till exempel 

använder verbböjning för regelbundna verb vid oregelbundna verb. Det innebär att 

man kan säga ”Jag vinde” istället för ”Jag vann”.       

     Axelsson (2003:134) skriver att de frågor som forskare i första hand behandlar är 

huruvida andraspråksinlärare lär sig andraspråkets komponenter och strukturer i en 

viss ordning eller inte, hur snabbt det går att lära sig ett nytt språk och hur man 

slutligen behärskar språket. Det som framkommit under studier, är att vuxna lär sig 

vissa delar av andraspråkets grammatik fortare än barn och äldre barn lär sig det nya 

språket snabbare än yngre barn till en början. Men det har också påvisats att den 

snabbhet som finns för de äldre barnen i början har varit kortvarig, men att den har 

betydelse för hur den slutgiltiga språkbehärskningen ser ut. Dessa studier har också 

visat att själva inlärandet är mycket varierat och icke-linjärt, men det är ändå av vikt 

att påpeka att det finns likheter i inlärningen trots att förstaspråken för dessa 

personer är olika. Forskare har enligt Axelsson kommit fram till att alla har en 

medfödd språkförmåga och en kraftfull kognitiv processor.     

    Axelsson (2003:127) visar att skillnaden mellan förstaspråksinlärare och 

andraspråksinlärare är att de sistnämnda är mer mogna i sitt tänkande och har en 

större medvetenhet om metaspråk och större kunskap om världen. Som 

förstaspråksinlärare känner man ingen tvekan inför att använda sitt språk, trots att 

man kan vara begränsad i sin språkbehärskning. 
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2.3 Undervisning för flerspråkiga elever 

Enligt Gibbons (2009:23–24) borde målet för all ämnesundervisning vara att 

integrera språket och innehållet. Detta för att andraspråksutvecklingen ska ske 

samtidigt som ämneskunskaperna inhämtas. Att låta andraspråkselever följa 

ordinarie undervisning är ofördelaktigt och ger inte automatiskt optimal 

språkinlärning. Flertalet lärare har aldrig fått möjlighet att gå en kurs i 

andraspråksutveckling eller att förbereda sig för sådan undervisning. 

     Gibbons (2009:35–36) anser att en av de mest grundläggande aktiviteter som 

finns i ett klassrum är samtalet. Hon menar att mycket av tiden som lärare och elever 

befinner sig i skolan används till att samtala. Hon framhåller att samtalet har fått stå 

tillbaka för undervisningen i hur man lär sig läsa och skriva. Hon påpekar att 

samtalet är oerhört viktigt för att kunna föra eleverna vidare i sin språkutveckling och 

för det språk som eleverna möter under sin skolgång. Gibbons refererar till Vygotsky 

när hon talar om vikten av att använda sig av samtal för att ge barnen möjlighet till 

att tänka högt. Hon nämner Wegerifs och Mercers (1996) begrepp ”utforskande tal”, 

vilket innebär att eleverna genom frågor, hypoteser och logiska slutsatser får utforska 

och reda ut olika begrepp. Att använda sig av utforskande tal i samtal med andra och 

genom att få möjlighet till att reagera på andras tankar, innebär att eleverna 

samtidigt utvecklar sin språkliga förmåga. Hon poängterar att samtalet är viktigt men 

åskådliggör även grupparbeten som fördelaktiga för att eleverna ska lära sig ett nytt 

språk. Hon hänvisar ånyo till Vygotsky när hon framhåller att klassrummet ska ses 

som en plats där eleverna kan få kunskaper i både språk och de olika ämnen som 

undervisas. Detta genom att lärare och elever samarbetar och eleverna vägleds framåt 

i sin utveckling. Gibbons påtalar att andraspråkselever måste få ta del av den kultur 

som tillhör elevernas andraspråk, eftersom delaktighet i det samhälle eleverna 

befinner sig i är viktig för att lära sig normer och värderingar som tillhör det 

samhället. 

     Gibbons (2009:37–39) nämner att elever som lär sig ett andraspråk behöver 

använda språket på flera olika sätt, framförallt för att försöka klargöra vad de menar, 

förhandla eller till att formulera det de vill ha sagt. Hon förklarar att det är viktigt att 

eleverna inte bara lyssnar, utan också använder språket eftersom det ger en djupare 

förståelse. Gibbons hänvisar till Swain (1995) som framhäver betydelsen av att 
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eleverna använder språket i olika sammanhang för att kunna uttrycka sig begripligt. 

Eleverna behöver öva sig att hitta rätta formuleringar i olika situationer. Det behöver 

inte vara viktigt att språkets form är korrekt, men det bör ställas krav på de språkliga 

resurser som finns för att språket ska utvecklas. Vidare beskrivs att forskning visar att 

hur samtalen i klassrummet planeras har betydelse för hur framgångsrikt ett 

andraspråksinlärande sker. Hon påpekar att undervisningen i dag ofta innebär att 

lärare ställer frågor till eleverna och svaret blir kort, ofta med ett ord eller en kortare 

mening och sedan ger lärare feedback på svaret. Det kallas för IRF (Initiation, 

Response, Feedback – fråga, svar, återkoppling). Att undervisa på ett sådant sätt ger 

inte eleverna något utrymme för att använda sitt språk på ett utvecklande sätt. För att 

eleverna ska få möjlighet att stöttas i sin inlärning krävs det fler tillfällen för mer 

varierad och samtalsinriktad undervisning. 

     Även Lindberg (2001:65) framhåller i sin artikel samtalet som ett viktigt didaktiskt 

verktyg. Hon ger oss en tillbakablick på hur samtalet använts som redskap för 

maktutövning, vilket tyvärr förekommer än idag. Men hon påtalar också att samtalet 

har fått en ny bredd och innebörd i skolan genom den förändrade synen på kunskap 

och på människan. Hon betonar att samtalet är särskilt viktigt i undervisningen för 

de elever som kommer från en annan språklig och kulturell bakgrund. Hon resonerar 

vidare om lärarens betydande roll för dessa elever då de använder sig av samtalet på 

ett effektivt sätt. Hon anser att genom samtalet kan läraren utreda förutsättningarna 

hos eleven. Då menar hon de språkliga, sociala, kulturella, kognitiva och 

kunskapsmässiga förutsättningarna som är förmånliga för elevens språk- och 

kunskapsutveckling. Läraren kan även, enligt Lindberg, inspirera eleverna att bli 

reflekterande, analyserande, kritiskt tänkande individer, då läraren utgår från det 

eleverna tidigare erfarit, deras intressen, tankar och idéer. Det anser hon uppnås 

genom att vara lyhörd och ge respons. Slutligen påpekar Lindberg att även eleverna 

själva har en betydande roll för hur den individuella utvecklingen sker. Hon nämner 

mindre grupper och tycker att däri kan ske ett ömsesidigt stöd eleverna emellan. 

Genom det sociala samspelet kan eleverna tillsammans vidga sina kunskaper.  

     Gibbons (2009:39–58) nämner forskaren McGroarty (1993), som framhåller 

grupparbeten som positiva för andraspråksinlärning. Det finns enligt McGroarty tre 

positiva effekter: 

 Eleverna får ta del av ett talat språk från fler individer än läraren. 
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 Eleverna samtalar själva med andra, vilket gör att de producerar mer tal. Det 

gör också att en ansvarskänsla ofta framkommer och de vill göra sig förstådda 

när inte läraren finns behjälplig. 

 Det finns ett sammanhang i deras inlärning. Allt har mening och betydelse och 

ett bestämt syfte. 

 

Gibbons lägger själv till fler positiva effekter av grupparbete i klassrummet. 

 Den information som bearbetas i undervisningen kommer att uttryckas på 

flera olika sätt, vilket ökar elevernas förståelse för det som behandlas. 

 När eleverna på egen hand får söka kunskap och försöka förklara vad som 

menas, ges eleverna större möjlighet att själva ställa frågor. Det betyder att de 

får använda sitt språk i specifika situationer och sammanhang. 

 Elever som inte har tillägnat sig språket tillräckligt, upplever det ofta jobbigt 

att tala inför klassen, varför grupparbeten är till deras fördel då de endast 

behöver kommunicera med sina vänner. 

 

En annan viktig beståndsdel i undervisningen säger Gibbons (2009:48–50) är att 

eleverna får erfarenheter och insikter att förstå ett språk. Andraspråkselever kan ta 

till sig ämneskunskaper samtidigt som språket utvecklas, om de metoder man 

använder är både språkutvecklande och kunskapsutvecklande. För att tillägna sig ett 

nytt språk krävs sammanhang och det kan en lärare implementera i alla ämnen. 

Tydliga instruktioner i undervisningen anser Gibbons (2009:43) kan vara betydande 

för elever med annat modersmål. Att ge instruktioner flera gånger på olika sätt, 

såsom att be någon återberätta vad som ska göras, skriva på tavlan eller ge lappar 

med skriftliga instruktioner. Det är även viktigt att inte ge instruktioner där 

informationen kommer bitvis, eftersom det då kan vara svårt att förstå för elever som 

inte tillägnat sig språket.  

     Ladberg (2003:177–179) framhåller att det bästa för att elever med annat 

modersmål tar till sig den kunskap som de får i skolan är att de får undervisning på 

både sitt modersmål och det språk som talas i det samhälle som hon befinner sig i. 

Hon menar att för att stötta det språk som undervisningen sker på, så behöver även 

modersmålet underhållas. Det är underlättande för eleven om det finns tillgång till 

modersmålslärare som kan arbeta med det som ska läras in. Det är krävande att lära 

sig ett nytt språk eftersom eleven både ska lära sig språket och det som undervisas i 
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klassrummet. Det finns mycket som stör eleverna när de ska tillägna sig ett nytt 

språk. De har lätt att tappa tråden och störas av omkringliggande faktorer som till 

exempel oväsen eller sådant som drar till sig uppmärksamhet. När eleven inte har en 

automatiserad förståelse går allt långsammare, eftersom eleven behöver fundera på 

innebörden är av det som sägs. Allt det som förväntas av eleverna i skolan tar längre 

tid: läsa, räkna, svara på lärarens frågor och läxor. Därför är pauser att föredra. Det 

är även svårt för elever med annat modersmål att uttrycka sig. Kamrater tror att de 

inte kan men då är det ofta språket som är bristfälligt. Det finns ofta otillräckliga 

förkunskaper hos eleverna. Mycket av den undervisning som ges i Sverige baseras på 

sådan kunskap där svenska barn kan relatera till sina erfarenheter. Ladberg 

(2003:183–187) framhåller att eleverna behöver en undervisning som är anpassad för 

dem. I undervisningen i svenska som andraspråk kan lärare fokusera på det som är 

speciellt för det svenska språket och vad som kan vara svårt för elever med annat 

modersmål. Det är också viktigt att lärarna lyfter fram de sociala och kulturella drag 

som finns i samhället där eleverna befinner sig. Det kan även finnas möjlighet för 

lärare att anpassa undervisningen utifrån den nivå eleven är på samt vilket bakgrund 

hon har. Ladberg beskriver hur tidskrävande det är att anpassa undervisningen så 

den ger eleverna en gynnsam språkutveckling. Det är också bra att arbeta med 

elevernas bakgrunder genom att låta dem till exempel göra arbeten om sin familj och 

släkt. Då får de möjlighet att tala både sitt förstaspråk och sitt andraspråk genom att 

exempelvis intervjua sin familj och översätta det till svenska.  

     För att eleverna ska nå framgång anser Ladberg (2003:191) att föräldrarnas syn på 

och inställning till utbildning har stor betydelse. Om föräldrarna har studievana och 

goda kunskaper, har de även möjlighet att hjälpa sina barn med läxläsning och 

förklaringar. Föräldrarna kan härstamma från länder där skolsystemet ser helt 

annorlunda ut än i Sverige, vilket innebär att de har liten förståelse för hur 

undervisningen ser ut. Ladberg tycker att skolorna måste samarbete och involvera 

föräldrarna mer. Hon framhäver vikten av möten med föräldrarna i trivsam miljö. Då 

kan man låta föräldrarna berätta om sina erfarenheter och tankar. Det går att 

behandla ämnen som barnuppfostran, skolor i olika länder, vanor i olika kulturer 

eller annat som kan vara aktuellt. Det är även bra om tolkar finns att tillgå för att alla 

ska få möjlighet att göra sig hörda. Får föräldrarna känna sig involverade och viktiga, 

kommer de också stödja sina barn. 
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     Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever 

med annat modersmål än svenska (2010:6) visar att barn och elever överlag behöver 

göras mer delaktiga i utformningen av innehållet och formerna i 

ämnesundervisningen. Detta för att kunna bygga på elevernas erfarenheter. Man har 

i rapporten också kunnat påvisa att de arbetssätt som gynnat flerspråkiga elever även 

gynnar övriga elever oavsett modersmål. De flerspråkiga elever som ska utveckla 

både sitt språk och sina ämneskunskaper får sämre förutsättningar att nå de 

nationella målen på grund av de brister som rapporten påvisar. Huvuddragen i 

rapporten visar brister i form av att personal saknar kunskaper om elevernas 

erfarenheter, behov, intressen samt vilken språk- och kunskapsnivå eleverna befinner 

sig på. Man har också kunnat se att det saknas ett interkulturellt förhållningssätt, 

vilket skulle kunnat knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. Med det menar man att 

lärare brister i sin kompetens inom språk- och kunskapsutveckling för just 

flerspråkiga elever. Vidare beskriver man hur ämnet svenska som andraspråk inte får 

det utrymme i undervisningen som krävs, det ses mest som färdighetsträning och 

saknar samband med övrig undervisning. Likaså har man belyst dessa aspekter i 

modersmålsundervisningen. Dock har man i de granskade skolorna en positiv 

inställning till den typen av undervisning, utan att för den delen göra det till sin egen 

angelägenhet. Man ser generellt hellre att det finns andra som kan ta ansvar. Man 

visar också att resultaten och framstegen för andraspråkselever sällan lyfts fram vid 

utvecklingssamtal eller i individuella utvecklingsplaner. För att förbättra 

förutsättningarna för dessa elever tar Skolinspektionens rapport (2010:8) upp 

följande nio punkter som förslag på åtgärder. 

 Lärare föreslås ha höga förväntningar samt utmaningar för de flerspråkiga 

eleverna. 

 Lärare föreslås förbättra kartläggningen av erfarenheter, kunskaper, förmågor 

och livsmiljö, och tillvarata dessa i undervisningen. 

 Lärare föreslås sätta in språket i sådana sammanhang att det skapar mening 

och betydelse för utvecklingen 

 Lärare föreslås ha ett tvärvetenskapligt/ämnesintegrerat förhållningssätt till 

språk och kunskapsutveckling. 

 Lärare föreslås lyfta de positiva aspekterna med undervisning i svenska som 

andraspråk, för att kunna utveckla undervisningen i ämnet. 
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 Lärare föreslås ge tillfällen, om så behövs, för elever i grundskolan till 

studiehandledning på modersmålet. 

 Lärare föreslås integrera undervisningen i modersmålet med den övriga för att 

få ett större sammanhang. 

Övriga två förslag riktar sig mot förskolan och är inte relevanta för vår studie, då den 

omfattar grundskolans år 1–3. Men de bör ändå nämnas, eftersom de har en stor 

betydelse inför skolstarten. Dessa är: 

 Att se förskolan som en betydelsefull part i utvecklingen. Då främst genom 

omsorg, fostran och lärande. 

 Att förskolan ska bidra till att utveckla modersmålet, vilket man behöver ta ett 

större ansvar för eftersom det grundar sig i läroplanens uppdrag.  

 

Den allmänna uppfattningen i Sverige idag är att invandrarbarn talar sitt modersmål 

i hemmet och använder svenskan utanför. Håkansson (2003:72–76) beskriver 

resultatet av en undersökning, visserligen utförd bland högstadieelever, som visar att 

då tvåspråkiga elever kommunicerar, främst med äldre personer, stämmer den 

generaliseringen. Det har även framkommit att när det gäller att kommunicera med 

syskon och vänner används i första hand andraspråket, i detta fall svenska. Därför 

har slutsatsen dragits att det är i första hand svenska som dominerar i de fall man 

kommunicerar med jämnåriga, och modersmålet då man kommunicerar med den 

äldre generationen. Håkansson fortsätter att diskutera det historiska perspektivet på 

tvåspråkighet i skolan. Hon tar i inledningen upp frågorna som väcktes i samband 

med den ökade invandringen: Ska barnen lära sig svenska så snabbt som möjligt? Ska 

de utveckla sitt modersmål först eller ska de sträva efter att utveckla båda språken 

samtidigt? 1977 tillkom den lagstadgade hemspråksreformen, vilken innebar att det 

var kommunernas skyldighet att se till att det fanns undervisning för alla barn med 

annat språk i hemmet. Skyldigheten var endast kommunernas, barnen var inte 

tvungna att delta i sådan undervisning. Först 1997 kom man att tala om 

modersmålsundervisning istället för hemspråksundervisning. Men kritik har ofta 

riktats mot modersmålsundervisningen. Håkansson (2003:78) belyser att det främst 

är en organisatorisk fråga, då de ekonomiska ramarna sätter gränser för att 

undervisningen endast förekommer i så liten utsträckning som två timmar per vecka. 

Något hon anser är för lite för att eleverna ska ha någon verklig nytta av den. Även de 

gruppkonstellationer som förekommer i undervisningen är faktorer som påverkar 
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elevernas språkbehärskning. Hon menar att det är så markanta skillnader på eleverna 

och nämner faktorer som ålder och kunskapsnivå, vilka gör det svårt att anpassa 

undervisningen. Själva innehållet i undervisningen är något som sällan diskuteras. 

Hon poängterar att de läromedel som finns att tillgå samt vilken språklig varietet de 

är skrivna på, är viktiga aspekter för hur modersmålsundervisningen ska bli attraktiv.       

     Även Ladberg (2003:190–192) belyser vikten av modersmålsundervisning och 

pekar också hon ut de brister som förekommer i dag. Hon nämner att 

modersmålsundervisningen är frivillig och ofta ges i dåliga lokaler. De läromedel som 

finns att tillgå är ofta bristfälliga. Undervisningen sker oftast efter skoltid och 

eftersom den har låg status blir den isolerad från övriga skolämnen. Hon tycker att 

modersmålsundervisningen borde fungera bättre och gradvis slussa in elever i det 

svenska samhället. Den språkliga varieteten som Håkansson (2003:78–83) nämner 

som problematisk för skolorna, innebär språk i diglossiförhållanden. Det betyder att 

två språk lever sida vid sida i samhället. Man talar om hög- och lågspråk, där 

högspråket, anses mer formellt och används i sådana sammanhang som i utbildning, 

litteratur, nyhetsuppläsning etc. Lågspråket används mer i informella sammanhang 

som tillexempel vardagliga samtal och underhållning. Därför, på grund av de 

ekonomiska ramarna, väljer skolan att undervisa i exempelvis standardarabiska. 

Detta trots att det finns elever som talar syrisk arabiska eller marockansk arabiska 

och aldrig tidigare varit i kontakt med standardarabiskan. Det medför även enligt 

Håkansson att eleverna har svårt att knyta an till sitt eget språk och dess kultur.  Hon 

drar därför slutsatsen att modersmålsundervisningen behöver mer utrymme i skolan, 

men påpekar även att det hittills inte bekräftats att det leder till att eleverna då skulle 

behärska sitt andraspråk i högre utsträckning. Dock kan man se samband hos de 

elever som är tvåspråkiga och har god behärskning i modersmålet, att de oftast även 

behärskar andraspråket i samma utsträckning och hon hänvisar till Tuomelas rapport 

Tvåspråkig utveckling i skolåldern: en jämförelse av sverige-finska elever i tre 

undervisningsmodeller från 2001. Håkansson redogör för rapporten och lyfter att de 

faktorer som allra mest påverkar utvecklingen av ett andraspråk inte enbart finns i 

undervisningen, utan eleverna utvecklas istället mest genom de sociala kontakterna 

och genom att de identifierar sig med samhället. Undervisningsmodellerna som 

studien innefattar visar inte heller på att någon av dem skulle vara att föredra för 

utveckling av svenska som andraspråk. Vad som snarare framkommer är att man inte 

bör vänta med att stödja det ena språket, utan båda språken bör stödjas redan från 
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början. Vidare diskuteras att det i skolan idag undervisas utifrån en teori om att 

modersmålet måste vara väl förankrat för att eleven ska kunna förstå begrepp på ett 

nytt språk, en uppfattning som författaren slår hål på då hon hävdar att hennes 

empiriska forskning visar att barn inte behöver ordet på modersmålet, för att kunna 

tillägna sig det på svenska. Ordet lärs istället in då det förekommer i ett meningsfullt 

sammanhang (Håkansson 2003:119–120). 

 

2.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 

I Lgr11 (2011) finns skolans mål och riktlinjer, skolans värdegrund samt kursplaner 

som skolan ska följa. I läroplanen står att skolan ska främja alla elevers utveckling 

och lärande och att den ska ge eleverna lust att lära. I läroplanen belyses också att 

skolan ska främja elevernas lärande och kunskapsutveckling genom att ta hänsyn till 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det står även 

beskrivet att skolan har ett ansvar för att varje elev ska kunna använda svenska 

språket på ett rikt och nyanserat sätt, i både tal och skrift, efter genomgången 

grundskola. Eleverna ska också interagera med andra människor med hänsyn till 

kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.  

Om elever är i behov av särskilt stöd ska personalen på skolan ge dem stöd och 

uppmuntra dem. De ska också stimulera, handleda och ge extra stöd till de barn som 

har svårigheter. Något som också behandlas i Lgr11 är att läraren ska organisera och 

utföra arbetet så att eleverna har möjlighet att sporras till att använda och 

vidareutveckla hela sin förmåga och får utvecklas utefter sina egna förutsättningar. 

Det är viktigt att eleverna tycker att det arbete de genomför är meningsfullt och att de 

kontinuerligt utvecklar sina kunskaper. De ska också få utveckla sitt språk och sin 

förmåga att kommunicera. 

 

2.4.1 Kursplan för svenska och svenska som andraspråk 

Syftet med undervisningen i svenska och svenska som andraspråk är enligt Lgr11 

(2011) att eleverna ska utveckla det svenska språket. Eleverna ska genom att tänka, 

kommunicera och lära, få möjlighet till att utveckla språket och våga lita till sin 

språkliga förmåga. Eleverna ska kunna anpassa språket efter sammanhang och syfte. 

I kursplanen för svenska som andraspråk uttrycks även att eleverna ska, utifrån sin 
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kunskapsnivå, ges många tillfällen att kommunicera utan för tidiga krav på korrekt 

svenska. Det uttrycks också att eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga 

att välja och att använda olika språkliga strategier  

 

2.4.2 Kursplan för modersmålsundervisning 

Syftet med modersmålsundervisningen är enligt Lgr11 (2011) inte enbart att eleven 

ska utveckla sitt modersmål utan även sin identitet och förståelse för omvärlden. Det 

är också av vikt att undervisningen ger eleverna förutsättningar för att få kunskap om 

de kulturer och samhällen som modersmålet talas i. Eleverna ska genom sina 

kunskaper om den kultur där modersmålet talas, reflektera och jämföra det med det 

svenska samhället och dess traditioner och kultur. 
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3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Denscombe (2009:319) och Stukát (2005:30–35) behandlar två olika 

forskningsstrategier, den kvalitativa och den kvantitativa. Vid användning av 

kvalitativa studier kan forskaren gå in på djupet i forskningsfrågan. När en forskare 

använder sig av kvantitativa metoder är det mer ett generaliserande sätt att angripa 

forskningsfrågan och målet där är att få fram representativa svar. Vi har valt att 

genomföra vår studie genom att använda oss av kvalitativ forskning. Vårt mål är att få 

en djupare uppfattning om hur lärare i årskurs 1–3 upplever arbetet med barn som 

har ett annat modersmål än svenska. Både nackdelar och fördelar med kvalitativa 

studier behandlas av Stukát (2005:30–35). Han anser att nackdelar med att arbeta 

med kvalitativ forskning är att studierna inte blir representativa. Men han framhåller 

även att kvalitativa studier inte handlar om att generalisera och förklara, utan det 

som är viktigt för själva forskningen är vilken uppfattning som finns av ett fenomen 

eller objekt. 

     Denscombe (2009:234) beskriver kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och 

menar att forskaren genom användning av sådana får en djup och detaljerad 

information till sin studie. I den semistrukturerade intervjun är svaren öppna och 

informanterna ges möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Eftersom vi anser att 

sådana intervjuer bäst överensstämmer med vårt syfte med studien, har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det är viktigt att ha i åtanke att ålder, 

kön och etnicitet kan påverka informanten vid intervjuer (Denscombe 2009:244). En 

nackdel, beskriver Stukát (2005:30–35), är att dessa intervjuer är mycket 

tidskrävande. Det kan vara problem med att finna tid för intervju och intervjuerna 

kan ta lång tid att genomföra. Det är också tidskrävande att analysera och 

transkribera genomförda intervjuer. 

     Vi har valt att spela in intervjuerna, vilket också Denscombe (2009:259) uttrycker 

är en fördel eftersom forskaren kan koncentrera sig på att ställa frågor och 

följdfrågor. Det är även en fördel med tanke på att allt som framkommit under 

intervjuns gång inte blivit antecknat och en del väsentligt material kan glömmas bort. 

En nackdel med att spela in intervjuer är att informanten till en början kan känna sig 

obekväm, men den känslan försvinner oftast efter en stund. En annan nackdel är att 

bara det talade ordet framkommer och kroppsspråket försvinner. 
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3.2 Urval 

I vårt urval av informanter valde vi sex lärare i årskurs 1–3. Urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket är ett vanligt sätt att välja informanter på när man gör en 

kvalitativ studie enligt Denscombe (2009:36–39). Han benämner också det 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att våra informanter inte är slumpmässigt utvalda 

och inte heller representativa för populationen. Vi har valt att göra det urvalet i brist 

på resurser och tid. Våra informanter representerar fem olika skolor belägna i olika 

områden som skiljer sig åt socioekonomiskt. Två av informanterna arbetar på samma 

mångkulturella skola. En annan mångkulturell skola representeras av en tredje 

informant. Den fjärde och den femte informanten arbetar på skolor där antalet 

flerspråkiga elever är få. På den sjätte informantens skola är cirka hälften av eleverna 

flerspråkiga. Informanterna arbetar i en mindre stad i Mellansverige. Vi har valt att 

låta våra informanter välja tid och plats för genomförandet av intervjuerna, för att de 

ska känna att de befinner sig i en bekväm miljö, men även för att tid för intervjuerna 

ska finnas. Anledningen är att vi tror att det ska resultera i intervjuer som ger oss bra 

underlag för vår studie. 

 

3.3 Procedur och dataanalys 

För att finna litteratur till vår studie har vi använt följande sökord: ”flerspråkighet”, 

”barn med annat modersmål”, ” svenska som andraspråk”, ”undervisning för barn 

med annat modersmål”. Vår avsikt var att använda oss av förstahandskällor, men det 

var inte alltid möjligt utan vi fick även referera till sekundära källor.      

     Våra informanter fick som sagt själva välja tid och plats för intervjuerna och varje 

intervju tog mellan 20 och 40 minuter. Vi var båda närvarande under alla intervjuer. 

Efter att vi genomfört intervjuerna lyssnade vi igenom dem och transkriberade dem. 

Vi valde att redovisa våra intervjuer genom att behandla svaren under olika rubriker 

som grundar sig på våra intervjufrågor. På så vis kunde vi analysera och hitta likheter 

och skillnader i svaren. Därefter har vi jämfört den litteratur vi använt för vår 

bakgrund med våra resultat och fått fram slutsatser. 
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3.4 Studiens tillförlitlighet 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Vi ansåg 

liksom Denscombe (2009:268) att intervjuer ansikte mot ansikte ger en högre 

svarsfrekvens än enkäter, då man vid intervjuer i förhand avtalar både tid och plats. 

De ger även en möjlighet för forskaren att kontrollera tillförlitligheten i svaren genom 

att ställa följdfrågor, vilket innebär att det blir mindre risk för feltolkning av 

informantens svar. Genom att genomföra intervjuer får vi också mer djupgående 

information vilket även Denscombe (2009:267) ser som en fördel då det ökar 

reliabiliteten. Reliabiliteten påverkas dock av intervjuareffekten då inte alltid 

informanten gör som hon säger att hon gör. Tillförlitligheten skulle kunna förstärkas 

genom metodtriangulering (Denscombe 2009:184) då man ser på studien ur flera 

olika perspektiv. Vi har dock valt att genomföra vår studie endast genom att 

genomföra intervjuer på grund av otillräckliga resurser. I vår studie har vi studerat 

litteratur kring teorier om språkinlärning, språkutveckling och undervisning för 

flerspråkiga barn. Genom att jämföra och diskutera vårt resultat från intervjuerna 

med den litteratur som vi studerat ser vi om de frågor vi utformat inbegriper det 

ämne vi avsåg att studera. Syftet med vår studie är inte att generalisera resultatet 

utan istället att få en uppfattning om informanternas tankar kring 

andraspråksundervisning. 

   Enligt Denscombe (2009:268) är validiteten ett mått på huruvida man undersökt 

det man tänkt undersöka. Vi har i vår studie utgått från våra frågeställningar när vi 

utformat våra intervjufrågar, vilket vi tycker gör våra intervjuer i hög grad relevanta 

för vår studie. Våra intervjufrågor (se bilaga 1) finns även med som bilaga så att 

läsaren själv kan bedöma om de är relevanta eller inte. 

 

3.5 De forskningsetiska principerna 

Det finns fyra huvudkrav då man genomför studier inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen. Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska 

principer som ska efterföljas vid forskning (Vetenskapsrådet, 2004).  
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3.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att informanter är upplysta om vad deras uppgift är i 

studien. De ska upplysas om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst 

kan avstå att vara delaktiga i studien. Vi har upplyst våra informanter om deras 

rättigheter genom ett missivbrev (se Bilaga 2). 

 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ha en medvetenhet om att de har rätt 

att välja själva om de vill vara delaktiga i studien eller inte. Om informanten är under 

15 år ska samtycke ges från vårdnadshavare. Genom missivbrevet har våra 

informanter gett sitt samtycke och vi anser därigenom att kravet är uppfyllt. 

 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Informanternas personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Våra informanter 

kommer att vara anonyma och i vår studie använder vi fingerade namn och vi 

nämner aldrig arbetsplatsen. Vi har även innan intervjun upplyst informanterna om 

deras anonymitet. 

 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Våra intervjuer ligger endast till grund för vår studie. Den information vi får av våra 

informanter kommer inte att användas i något annat syfte. 
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4 Resultat 
Vi har valt att redovisa våra svar från de intervjuer vi genomfört fråga för fråga. I 

diskussionen analyserar och jämför vi resultaten av vår studie med den litteratur vi 

läst. Våra sex informanter är alla kvinnor som skiljer sig åt i ålder. De arbetar på 

skolor belägna i olika områden med olika förutsättningar. Vi har medvetet valt lärare 

på mångkulturella skolor och icke mångkulturella skolor, vilket vi trodde skulle leda 

oss till större variation i informanternas svar. Vi har två informanter som är utbildade 

specialpedagoger, båda har tidigare arbetat som klasslärare. En av dessa saknar dock 

helt erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, detta var inte känt sedan 

tidigare av oss. Vi valde ändå att redovisa hennes svar på grund av hennes 

specialpedagogiska perspektiv samt för att det blev en intressant jämförelse i 

förhållande till övriga informanter. Vi har valt att kalla våra informanter vid 

fingerade namn. Dessa kommer vi att i texten förkorta och endast använda oss av 

begynnelsebokstaven.  

4.1 Presentation av informanterna 

Ada är 40 år och arbetar på en skola med få barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Hon är utbildad på lärarhögskolan i Stockholm, för årskurs 1–5 med 

inriktning svenska och matematik, där hon tog examen 1992. Hon har arbetat som 

lärare i nio år. Ada arbetar i dag som klasslärare i år 3 men hon är även utbildad 

fritidspedagog och har arbetat som det i tio år. Hon har tidigare arbetat i 

förskoleklass och på fritidshem. I hennes klass finns fem elever med annat 

modersmål än svenska.  

     Beda är 41 år och arbetar på en skola där barn med annat modersmål är väldigt 

sällsynt. Hon har studerat på Linköpings universitet, där hon läste till lärare för 

årskurs 1–7 med inriktning svenska, SO och engelska. Den utbildningen avslutades 

1994. Efter examen läste hon en termin specialpedagogik. Ytterligare termin 

specialpedagogik har hon läst utspritt på kvartsfart, den senaste för cirka 2 år sedan. 

Hon har arbetat som lärare i 16 år. Idag arbetar hon som speciallärare med en 

specialpedagogs uppgifter. Hon har tidigare varit klasslärare i åtta år. Hon arbetar 

inte med någon elev som har annat modersmål, men det finns elever på skolan som 

har föräldrar där en av dem har annat modersmål.  
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     Cecilia är 35 år och arbetar på en mångkulturell skola. Hon har arbetat som lärare i 

åtta år. Hon är utbildad på Lärarhögskolan i Stockholm för år 1–7 med inriktning 

svenska och engelska. Utbildningen avslutades 2003. Hon arbetar som klasslärare i 

år 2, men har tidigare haft en utfyllnadstjänst i olika årskurser. I hennes klass finns 

19 elever med annat modersmål. 

     Disa är 52 år och arbetar även hon på en skola med många elever som har annat 

modersmål. I grunden är hon förskollärare, den utbildningen avslutades 1994. Vidare 

är hon utbildad lärare för år 1–6 med inriktning svenska och matematik. Hon har 

även studerat specialpedagogik och svenska som andraspråk. Utbildningarna är 

genomförda vid Lärarhögskolan i Stockholm samt Mälardalens högskola. Hon har 

arbetat i 17 år. Idag arbetar hon i en studieverkstad med elever från IN-klasser. I IN-

klasserna tas nyanlända elever till Sverige emot och slussas gradvis in i ordinarie 

klasser på skolan. Tidigare har hon arbetat som lärare i svenska A samt som 

speciallärare. 

     Elisa, 40 år, arbetar på samma mångkulturella skola som Cecilia. Hon är utbildad 

vid Karlstads universitet, där hon läst till lärare för årskurs 1–7 med inriktningarna 

matematik och NO. Utbildningen avslutades 1997. Hon har nyligen avslutat en 

fortbildning i svenska som andraspråk. Idag arbetar hon som klasslärare för år 3, där 

17 av 24 elever har annat modersmål. Hon har varit verksam 14 år i yrket. 

     Frida är 30 år och arbetar på en friskola till skillnad från övriga som arbetar på 

kommunala skolor. På hennes skola har ungefär hälften av barnen ett annat 

modersmål. Hon är utbildad vid Södertörns högskola i Stockholm. Utbildningen 

avslutades 2009. Sedan dess har hon arbetat som klasslärare. Nuvarande klass är en 

årskurs 2. Hon har läst till lärare för årskurs 4–9 med inriktningarna SO och media 

och lärande. Tabellen nedan visar en sammanställning över informanternas ålder, 

arbetade år, utbildningsområde, nuvarande arbete, antal elever med annat 

modersmål samt om de har utbildning i svenska som andraspråk. 
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Tabell 1 Sammanställning av informanter 

 

Namn Ålder Arbetade år 

som lärare 

Utbildning Nuvarande 

arbete 

Antal 

elever med 

annat 

modersmål 

Utbildning. 

i svenska 

som 

andraspråk 
 

Ada 40 år 9 år År 1–5, Sv 

och Ma. 

År 3 5 Nej 

Beda 41 år 16 år År 1–7, Sv, 

So och Eng. 

Specped. 

Specialpedagog 0 Nej 

Cecilia 35 år 8 år År 1–7, Sv 

och Eng.  

År 2 19 Nej 

Disa 52 år 17 år År 1–6, Sv 

och Ma. 

Specped.,  

Studieverkstad Samtliga Ja 

Elisa 40 år 14 år År 1–7, Ma 

och No 

År 3 17 Ja 

 

Frida 30 år 3 år År 4–9, So, 

Media och 

lärande. 

År 2 Hälften Nej 

 

4.2 Vilka arbetssätt använder du i svenskundervisningen 

för elever med annat modersmål? 

A berättar att hon inte har några elever som är födda utanför Sverige och att i de 

flesta fall är det bara den ena föräldern som har ett annat modersmål än svenska. 

Hennes metod är att arbeta på samma sätt som med övriga elever men med 

eventuellt enklare texter. Hon tar också hjälp av specialläraren eftersom hon kan vara 

ett stöd i elevernas läs- och skrivinlärning. Specialläraren tar också fram material 

med anpassad svårighetsgrad. 

     B har inga elever som har annat modersmål, så därför bad vi henne att uttrycka 

hur hon skulle ha arbetat för att nå sådana elever. Hon framhåller vikten av att utreda 

de behov som eleven har, vad de har för förkunskaper, hur långt de har kommit i sin 

språkutveckling samt vilka intressen de har. Hon berättar att det är så hon arbetar 

med sina ”vanliga” elever. Har man tagit reda på vad eleverna kan, så får man en 

uppfattning om var man kan börja. Hon tror inte att man kan börja i en traditionell 

svenskundervisning utan man måste börja där eleverna är, för de har ju redan ett 

språk. Hon tror att det är lätt att missa att de redan har kunskaper och därför börja 

på ruta ett. Hon nämner även att samarbete med modersmålsläraren är viktigt, 

eftersom förstaspråket är elevens känslospråk. ”När det handlar om känslor, så är det 

förstaspråket man använder och man får inte missa att utveckla det språket också”, 
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säger hon. Hon påpekar dock problematiken, då tillräckliga resurser kanske inte finns 

att tillgå på alla skolor. Hon menar att om det finns många olika modersmål i en 

klass, behövs lika många modersmålslärare, vilket inte är realistiskt. 

     C som har många olika modersmål i klassen använder sig av bilder och tänker på 

att vara tydlig. Hon nämner vikten av att inte bara prata, utan även skriva. Eleverna 

får både muntliga och skriftliga instruktioner. Det är viktigt att alltid vara tydlig och 

förklara, eftersom det oftast är svårare för eleverna att förstå, vad man menar, än vad 

man som lärare tror. Det är viktigt att eleverna diskuterar för att få ett samarbete sig 

emellan. De behöver få samtala mycket tillsammans. Hon nämner dock att 

diskussioner inte alltid är fördelaktiga eftersom det kan leda till att eleverna 

reproducerar någon annans arbete. ”I de fall min tydlighet inte räcker så går vi vidare 

och använder oss utav modersmålslärare som stöd i undervisningen”, säger hon. 

     D arbetar i studieverkstad där hennes arbete är att stötta elever med annat 

modersmål. I sitt arbete med svenskundervisning anser hon att det inte finns ett 

universellt arbetssätt, utan man måste utgå från eleven. Vad eleven har för 

förförståelse, erfarenheter, hur uthållig hon är, det beror också på vad det är för 

ämnesområde som behandlas. ”Vi arbetar konkret med det som ska läras in för att 

skapa förståelse”, berättar hon. ”Många gånger är det så att de inte har orden och 

språket. Många av de här barnen kan inte ens läsa. Arbetet kan gå till så att vi läser, 

pratar om det vi läst, plockar ut texter, går igenom orden och de får återberätta. 

Ibland läser jag och ibland läser eleven”, säger D. 

     E använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att hon utgår från 

Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet. Hon framhåller att det är viktigt 

att tänka på att eleverna behöver ha förförståelse för olika texter. Ska eleverna 

producera en text börjar hon med genomgångar av ord och begrepp genom att 

förklara dem. Hon ger som exempel ett arbete med sedlar och mynt. Hon berättar att 

de har börjat med att prata om sedlar, eleverna har tagit med sig sedlar från sina 

hemländer, de har tittat på hur de ser ut, pratat om vad de är värda etc. De har även 

pratat om hur pengar har använts historiskt. De har generellt pratat väldigt mycket, 

läst, diskuterat, skrivit och diskuterat i olika gruppkonstellationer, för att eleverna 

sedan ska skriva texter på egen hand. Det slutgiltiga resultatet är egenproducerat 

utifrån elevernas egna tankar. ”De ska kunna mycket innan de ska göra något. 

Framförallt innan de skriver måste de ha kött på benen”, säger hon.  I klassrummet 

använder hon sig av projektorn, hon visar bilder och använder internet. ”Jag försöker 
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tänka på att de inte har vår kultur heller. De vet ju inte vad vi menar mellan raderna, 

våra koder”, säger hon. I hennes klassrum förekommer det många diskussioner, 

pararbeten och grupparbeten. 

     F berättar att det på hennes skola finns en grupp i svenska A som arbetar med dem 

som har mycket svårt med svenska språket. Dit går de minst två gånger i veckan. Hon 

upplever inte att eleverna som går dit tycker att det är jobbigt att tas ur klassen. 

Istället upplever hon att eleverna är glada över att få gå dit, de tycker att det är roligt. 

De elever som inte är med i svenska A-gruppen tycker hon är ganska starka, men det 

hon upplever behövs, är att arbeta med förståelse av ord och sammanhang. Det finns 

eget material för dem som har det något svårare utan att behöva delta i svenska A-

gruppen. Hon använder sig också av bilder för att förstärka ord och begrepp. 

     C och E arbetar på samma mångkulturella skola och vi kan se vissa likheter som att 

de till exempel nämner diskussioner, grupparbeten samt bilder som en viktig del av 

undervisningen. Även F nämner bilder som ett hjälpmedel för att förstärka ord och 

begrepp. E ser diskussioner som något enbart positivt i sin klass medan C anser att 

det också kan vara ett problem, då eleverna ibland kopierar varandras arbeten. C 

nämner vikten av att vara tydlig och både ge muntliga och skriftliga instruktioner, 

eftersom hon upplever att elever med annat modersmål ofta har svårare att förstå vad 

man menar. E nämner att man bör tänka på att eleverna har en annan kulturell 

bakgrund och att de ibland inte förstår det lärarna egentligen menar, de koder man 

inte uttrycker. E har en tydlig arbetsgång där hon vill att eleverna ska ha en djupare 

förståelse för det de arbetar med. A och F nämner i sina svar samarbete med 

speciallärare. D, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med elever som har ett annat 

modersmål, anser att varierade arbetssätt är att föredra för att kunna utgå från 

eleven. Vi kan se likheter i svaren som B har gett oss trots att hon inte arbetar med 

elever som har annat modersmål. Informanterna B, C och D nämner 

modersmålslärarna som en resurs i arbetet med dessa elever. 

 

4.3 Tycker du att dessa arbetssätt är tillräckliga? Vad 

saknas eventuellt? 

A anser att de metoder och arbetssätt hon använder för tillfället är tillräckliga. 

B är ganska övertygad om att kartläggning saknas över lag, eftersom hon upplever det 

som svårt att få till även i vanliga fall. Enligt henne beror detta på tidsbrist.  Men en 
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sådan kartläggning skulle göra det lättare att planera undervisningen. Man skulle 

också kunna anpassa undervisningen till rätt nivå. Hon poängterar vikten av att ha 

höga förväntningar på sina elever, eftersom det enligt henne har visat sig vara en 

framgångsfaktor. 

     C tycker alltid att man känner sig otillräcklig. Hon skulle vilja ha utbildning i 

Svenska A, för det är något hon saknar. Men kommunikation framhåller hon som ett 

viktigt inslag i flera ämnen, men tycker att det är svårt rent praktiskt, eftersom hon 

upplever att eleverna inte gör det de ska då så många talar dålig svenska. Hon önskar 

att eleverna skulle dra mer nytta av varandras kunskaper språkmässigt. Men återigen 

poängterar hon att hon upplever den praktiska biten som svår. 

     D tycker att det främst är tiden som saknas. Hon framhåller att det finns mycket 

goda kompetenser i skolan som skulle kunna hjälpa dessa elever. Men sedan nämner 

hon också att skolan idag blivit så ”snuttifierad” (vilket vi tolkar som att det bara blir 

små, korta och ytliga inlärningstillfällen som saknar sammanhang). Hon framhåller 

att det då kan vara aktuellt att ändra arbetssätt. Då skulle man arbeta intensivt med 

dessa elever under flera veckor för att sätta igång språktillägnandet, istället för att 

hjälpa dem någon timme här och där i veckan. I till exempel läsinlärning ska man 

läsa, läsa, läsa och prata, prata, prata, så det verkligen blir intensivt. 

     E tycker att det behövs mer resurser i form av personal och tid, vilket skulle göra 

att hon hann med att samtala med eleverna samtidigt som de arbetar. 

     F tycker att tiden saknas och hon skulle kunna tänka sig att utforma någon slags 

materialbank tillsammans med speciallärare som har mer kunskap i området, 

eftersom hon anser sig sakna tillräckliga kompetenser inom svenska A. 

          B, D, E och F nämner bristen på tid som ett stort problem i skolan. E tycker 

även att det ska vara fler vuxna i klassrummet. D skulle vilja ändra arbetssättet i 

skolan, där hon önskar att eleverna kunde få en längre och intensivare undervisning 

än vad som sker i dag. C och F anser sig inte ha tillräckliga kompetenser i sin 

utbildning. A däremot anser sig ha tillräckliga metoder och arbetssätt för den klass 

hon undervisar idag. B tycker att kartläggning underlättar planering av undervisning, 

så att den läggs på rätt nivå för individen. Hon framhåller att höga förväntningar på 

eleverna är positivt. 
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4.4 Tycker du att du har god kunskap om hur man 

undervisar elever med annat modersmål? 

A anser sig inte ha goda kunskaper i hur man undervisar flerspråkiga elever, mycket 

på grund av att hon inte har möjlighet att utöva det praktiskt. 

     B tycker att hon inte kan ge oss något rättvisande svar eftersom hon helt saknar 

erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Men hon kan ändå föreställa sig hur 

hon skulle vilja göra i en sådan undervisning. Hon tror att om hon skulle ha elever 

som hon inte har något gemensamt språk med, behövs det andra medel. Om man inte 

har tillgång till tolk krävs det kanske att man använder gester eller gemensamma 

intressen som finns i gruppen för att skapa kommunikation. Hennes uppfattning är 

att elever är anpassningsbara och därför hittar andra sätt att kommunicera utan ord, 

till exempel genom lek.  

     C är av den uppfattningen att hon skulle vilja ha mer kunskap för sin egen del. Hon 

anser sig ha en god förståelse för vad som krävs eftersom hon har så många elever i 

klassen med annat modersmål, men hon tycker att man alltid kan få mer kunskap.  

     D tycker sig ha förmågan och litar till sitt kunnande eftersom hon arbetat ganska 

länge med flerspråkiga elever, men hon tror att hon säkert skulle kunna utveckla sina 

kunskaper. Hon ser en svårighet i att elevernas förkunskaper och allmänbildning inte 

är de samma som hos svenska elever. På grund av det, är det svårt att finna rätt nivå 

för den enskilde eleven och ofta får man hitta en nivå som är väldigt låg. Eleverna är 

bra på att dölja sina okunskaper (de har ofta ett så kallat ytflyt, vår anmärkning). Hon 

tror sig kunna utveckla speciellt sina kunskaper i svenska A och lära sig mer om hur 

elever tillägnar sig ett nytt språk. Att använda sig av   

modersmålslärare för att stötta dem, tror hon är en fördel och det gör skolan också, 

men mest på mellan- och högstadiet. 

     E har studerat svenska som andraspråk vid universitet och vissa kunskaper anser 

hon sig ha. Hon vet hur man ska göra och så gör hon, men det är inte alltid det blir 

bra. Även om hon har kunskaper om olika metoder, blir det ändå en egen tolkning i 

utförandet, vilket ger ett varierat resultat. 

     F berättar att på hennes skola finns elever med annat modersmål som har goda 

socioekonomiska förutsättningar. Många av eleverna har lätt för att lära sig och har 

föräldrar som stöttar. Eleverna hänger med på lektionerna och kompletterar med 
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svenska A. Därför anser hon sig ha de kunskaper som behövs för att undervisa den 

grupp elever hon gör idag . 

     Alla informanterna är överens om att man alltid kan utveckla sina egna kunskaper. 

A och B tycker även att de behöver mer erfarenhet av undervisning för flerspråkiga 

elever. 

 

4.5 Hur har du fått de kunskaper du har? Genom 

utbildning, fortbildning eller erfarenhet? 

A framhåller att basen utgörs av utbildningen, men att man utvecklar en erfarenhet. 

Som nybliven lärare är mer erfarna kollegor ett stort stöd eftersom de har erfarenhet 

och rutin av yrket. Hon anser att regelbunden fortbildning är att föredra. 

     B har fått sina kunskaper genom utbildning, fortbildning samt erfarenhetsutbyte. 

Under hennes utbildning förekom ett uttryck som sa ”alla lärare är svensklärare”, 

vilket hon tror är något som ofta glöms bort. Det förekommer begrepp i alla ämnen 

som kan vara svåra att förstå. Begrepp som är svåra att förstå för svenska elever, tror 

hon måste vara ännu svårare för elever med annat modersmål. 

     C tycker inte att hon fått sina kunskaper genom utbildningen, men hon har 

fortbildat sig och tycker även att erfarenheten gör stor skillnad. Erfarenhetsutbyte 

med kolleger är viktigt. 

     D anser att hon fått kunskaper genom både utbildning och erfarenhet. Hon tycker 

att det finns många lärare som är både ambitiösa och kreativa, vilket har bidragit till 

ett erfarenhetsutbyte. I och med att hon arbetar och prövar sig fram hittar hon 

metoder som är framgångsrika, men man behöver ha tålamod och förståelse för 

barnen, påpekar hon. 

     E tycker att hon tillägnat sig kunskaper genom både utbildning och erfarenhet. 

Hon har nyligen avslutat en kurs i svenska A och anser att den bidragit till hennes 

kunskaper. 

     F tycker att de grundläggande kunskaperna fås i utbildningen, men erfarenheter 

man får genom att koppla ihop teori och praktik, ger mer än enbart det teoretiska 

som fås genom utbildningen. 

     Alla informanterna är överens om att kunskaperna de erövrat kommer från 

utbildning, fortbildning och erfarenhet. De framhåller samtliga vikten av samarbete 

kolleger emellan. 
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4.6 Vilka egenskaper och kunskaper tycker du behövs i 

svenskundervisningen för barn med annat modersmål 

och varför? 

A ser att utbildning i undervisningsämnet svenska är grundläggande. Hon ser även 

fördelar med att använda sig av det vidgade textbegreppet i sin undervisning, vilket 

innebär bland annat musik, bilder och drama. Det är viktigt att ha grundkunskaper i 

barns utveckling och att känna till elevernas bakgrund. Hon tror att det är viktigt att 

även ha lektioner som är lärarledda och inte bara individuella arbeten, detta för att få 

en så bra svenskundervisning som möjligt. 

     B tror att viktiga egenskaper är att vara flexibel, lyhörd och ha förmågan att 

samarbeta. Man måste också anpassa sig efter elevens behov vilket kan vara en 

svårighet då man har en grupp om mellan 25 och 30 elever. Man kan ha hittat en bra 

metod, men som ändå inte fungerar för alla elever i klassen. I dessa fall kan man inte 

förbise dem som det inte fungerar för. Då krävs istället att man är flexibel i sitt sätt 

att arbeta. 

     C förklarar att hon anser att det är bra att vara medveten om att eleverna inte 

förstår allt. Hon framhåller också tydlighet och noggrannhet som viktiga egenskaper, 

inte bara för barn med annat modersmål, utan det är också bra för alla elever. Man 

måste också vara strukturerad, lugn och ta uppgiften på allvar. För att eleverna ska få 

den utbildning som de har rätt till och samma möjligheter som alla andra. 

     D framhåller vikten av att kunna sätta sig in elevens liv och att ha en vid förståelse 

för vad eleven har med sig i sin ”ryggsäck”. Att ha en god föräldrakontakt är att 

föredra, men det kan vara ett problem på grund av brister i språket. Ibland kan det 

finnas syskon som kan bidra med språkkunskaper. Tiden är också en viktig faktor och 

hon tycker sig se att skolans fokus har förändrats genom åren. Det behövs mer tid, 

men förutsättningarna för att få det är inte de bästa. ”Vi vet vad som behövs och vad 

vi vill men det är så många barn och alla ska ha lite”, säger hon. 

     E menar att idealet är att ha kunskaper i elevernas modersmål. Hon ser det som en 

tillgång att ha kunskaper i svenska som andraspråk samt insikt i hur elever lär sig och 

vad som är viktigt när eleverna inte kan språket. Hon nämner också medvetenhet 

som en viktig egenskap, då man bör vara uppmärksam på om de döljer sina språkliga 

brister och har ett ytflyt. Det är lätt att missbedöma elever som är sociala och verbala, 

men kanske har större brister än man tror. Därför måste man vara medveten om de 
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luckor som inte alltid syns, vilket är svårt att vara. ”Även om man vet om det, så vad 

kan man göra åt det?” säger hon. Det är viktigt att eleverna själva blir medvetna om 

vissa strategier och kunskaper för att nå målen, det är vad det handlar om, framhåller 

hon. 

     F ser som viktiga egenskaper att man är öppen och lyhörd inför flerspråkiga elever 

och att man är medveten om att de kan uttrycka sig verbalt, men att förståelsen 

kanske inte finns för vad de uttrycker. Kunskaper hon tror behövs är de kunskaper 

som redan finns, men att man behöver bryta ned dem i undervisningen för 

flerspråkiga elever. 

    C, E och F nämner medvetenhet som en viktig egenskap i undervisning för elever 

med annat modersmål. Även egenskaper som lyhördhet, flexibilitet, tydlighet, 

noggrannhet och öppenhet är något som informanterna anger i sina svar.  A, E och D 

anser att man måste visa ett intresse för eleverna, för att få en uppfattning om deras 

bakgrund. 

 

4.7 Hur upplever du svenskundervisningen för elever 

med annat modersmål? 

A har ingen stor erfarenhet av undervisning för elever med annat modersmål, 

eftersom eleverna i hennes klass som har ett annat modersmål redan har tillägnat sig 

svenska språket. Hon har därför kunnat kommunicera på ett gemensamt språk med 

eleverna. Genom ett multimodalt undervisningssätt ska varje elev kunna uppnå 

målen. ”För barn som går i så kallad IN-klass, så upplever jag att de allt för fort ska 

kunna behärska språket och uppnå samma mål som de svensktalande eleverna”, 

säger hon. Efter två terminer ska eleverna delta i den vanliga undervisningen med 

modersmålsstöd eller språkverkstad. Detta stöd ges inte alltid när eleven har behov, 

utan begränsas till några få gånger i veckan. För nyanlända elever tror hon att stödet 

är för litet och att undervisningen behöver vara mera individualiserad. 

     B anser att det var en svår fråga att svara på, eftersom hon inte upplevt 

situationen. 

     C tänker inte i de termerna, eftersom hennes arbetsplats är mångkulturell och för 

att hon har så många elever med annat modersmål i klassen. Hennes uppfattning är 

att det blir svårare för dessa elever när de väl ska börja med sin skrivinlärning och 

hon menar att det då blir tydligare vilka brister som finns. Det innebär att 
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undervisningen måste vara mer omfattande när det gäller tid och stöd. Hon tycker 

dock att det går framåt och hon ser elevernas framsteg och det tycker hon är roligt. 

     D uttrycker att ett drömscenario vore att alla elever som är flerspråkiga fick 

möjlighet att läsa svenska A fullt ut, vilket de idag inte gör. Ibland har de svenska A 

och ibland är de med i den ordinarie svenskundervisningen i klassen. Det bästa vore 

om man kunde få homogena grupper i svenska A, eftersom man då kan följa deras 

utveckling och lägga undervisningen på rätt nivå. Det är bra om man kan arbeta 

vidare på det som påbörjats och vid nästa tillfälle ta vid där man avslutat. Så fungerar 

det inte i dag, utan dessa elever varvar både svenska och svenska A, vilket gör att de 

kan bli splittrade. I sin undervisning tar hon ibland ut eleverna vilket möjligtvis kan 

ge dem en känsla av utanförskap, men hennes upplevelser är enbart positiva. 

      E har en positiv upplevelse av sin nuvarande klass. Gruppen arbetar mycket 

utifrån sin egen förförståelse och både diskuterar och skriver på egen hand. De lär 

varandra väldigt mycket. 

     F upplever att undervisningen går per automatik ju mer man undervisar. Men att 

man behöver ta tid på sig och man behöver vara tydlig. Det är viktigt att använda alla 

sinnen och även olika medel, muntligt, skriftligt, taktilt och visuellt. 

     C undervisar en klass där många elever har annat modersmål och hon anser sig 

därför inte behöva anpassa undervisningen till ett fåtal elever utan alla elever får ta 

del av den. Även E har en klass med många elever som har annat modersmål och hon 

upplever sin klass som mycket positiv och arbetsvillig. A och F anser att användandet 

av ett multimodalt undervisningssätt är till fördel för dessa elever. D anser att de här 

eleverna behöver få fokusera på antingen svenska eller svenska A. Ibland kan de ha 

bitar av båda i sin undervisning, vilket kan innebära att de kan bli splittrade. 
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5 Analys och diskussion 

Våra informanter är alla behöriga lärare, men med olika inriktningar och områden. 

De är även utbildade vid olika lärosäten. Vad vi kan se är att vi har två informanter 

som har utbildning i svenska som andraspråk. I rapporten Språk- och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska (2010) 

har man kunnat visa på att det brister i både lärarnas kompetens och 

förhållningssätt, vilket behöver vara mer interkulturellt. Vår iakttagelse är att i 

samtliga informanters utbildning saknas innehåll som berör svenska som andraspråk 

förutom för E och D som båda har fortbildning i ämnet. Gibbons (2009:23–24) 

framhåller även detta faktum, nämligen att flertalet lärare saknar utbildning i hur 

andraspråksutveckling går till. Om vi jämför med den utbildning som vi själva snart 

ska avsluta, är vår uppfattning att den fokuserar mer på andraspråksinlärning än 

tidigare utbildningar. Det som de flesta av våra informanter framhåller är att de inte 

tycker sig ha tillräckliga kunskaper i hur man undervisar barn med annat modersmål. 

De informanter som arbetar med elever som har ett annat modersmål, uttrycker en 

önskan om att utöka sina kunskaper inom området. Informanterna skiljer sig åt när 

det gäller antalet arbetade år och de har varierande erfarenheter av arbete med elever 

som har annat modersmål. Alla informanter är eniga om att yrkeserfarenhet samt 

reflekterande samtal kolleger emellan är generellt positiva faktorer för egen 

utveckling. För våra informanter som arbetar på mångkulturella skolor, har själva 

arbetet samt erfarenhetsutbyte med övrig personal på skolan betytt mycket för hur de 

utformat sin egen undervisning för barn med annat modersmål. Vår slutsats blir då, 

att för dessa lärare grundar sig andraspråksundervisningen till största del på 

erfarenheter, vilket vi också anser är en viktig del. F säger att utbildningen ger de 

grundläggande teorier som en lärare behöver, men att det även krävs erfarenhet för 

att koppla samman teori och praktik. 

     Ladberg (2003:14), Cummins (2000:11), Axelsson (2003:127) samt Einarsson 

(2009:98) behandlar vikten av ett förstaspråk vid tillägnandet av ett andraspråk. De 

menar att kunskaper om språkets funktion underlättar vid inlärandet av ett nytt 

språk. Skolinspektionens rapport Språk och kunskapsutveckling för barn med annat 

modersmål än svenska (2010) nämner även det faktum att modersmålet behöver 

integreras i övrig undervisning för att eleverna ska få ett större sammanhang. Även 

Håkansson (2003:119–120) framhåller dessa aspekter men poänterar samtidigt att 
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barn inte är i behov av att känna till ett ord på modersmålet för att kunna lära sig det 

på svenska. Tre av våra informanter nämner samarbete med modersmålsläraren som 

en del av arbetet med elever som har annat modersmål. C tar hjälp av 

modersmålsläraren då hon upplever att hon inte räcker till. B arbetar inte med elever 

med annat modersmål men nämner ändock att hon tror att samarbete med 

modersmålslärare är viktigt. Även D tror på positiva effekter genom samarbete med 

modersmålslärare, men på hennes arbetsplats sker det mest på mellan- och 

högstadiet. Den litteratur vi har behandlat visar på att modersmålsundervisning är 

viktig och bör vara en naturlig del för elever med annat modersmål. I kursplanen för 

modersmålsundervisning (Lgr11, 2011) uttrycks att det inte enbart är modersmålet 

som ska utvecklas, utan även identiteten och förståelse för omvärlden. Detta nämner 

även Ladberg (2003:190–192) då hon menar att modersmålsundervisningen bör 

fungera som en väg in i det svenska samhället, men på grund av 

modersmålsundervisningens låga status ges inte det utrymme som krävs 

(Håkansson, 2003:78, Ladberg 2003:190–192, Språk och kunskapsutveckling för 

barn med annat modersmål än svenska, 2010). Något vi också kunnat konstatera då 

informanterna nämnt samarbetet med modersmålsläraren i liten utsträckning eller 

ingen alls.  

     Ladberg (2003:190–192) och Håkansson (2003:78) poängterar att 

modersmålsundervisningen inte är obligatorisk för elever med annat modersmål, 

vilket gör att den ofta väljs bort och därigenom förlorar status. De nämner flera 

negativa aspekter såsom bristfälliga läromedel, dåliga lokaler och tillfällen som ligger 

utanför schemalagd tid. Håkansson och Ladberg drar slutsatsen att 

modersmålsundervisningen behöver få större utrymme vilket vi instämmer i. 

Informant B tror att ett problem med en mångkulturell klass där flera modersmål är 

representerade, är att det varken finns ekonomiska resurser eller modersmålslärare 

att tillgå. Eftersom vi också anser att man kan dra nytta av modersmålsläraren i flera 

ämnen än just språket, tycker vi det är negativt att resurserna är knappa.  

     Elevernas utveckling i svenska och svenska som andraspråk är det huvudsakliga 

syftet i kursplanerna. Det uttrycks även att eleverna ska kunna kommunicera och lita 

till sin språkliga förmåga. Det som skiljer kursplanerna åt, är att i svenska som 

andraspråk framgår det att eleverna ska få arbeta utifrån sin kunskapsnivå och ges 

många tillfällen till kommunikation, utan krav på språklig korrekthet. Informant E, 

som är en av två informanter med utbildning i svenska som andraspråk och är 
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klasslärare i en mångkulturell klass, nämner Pauline Gibbons bok Stärk språket, 

stärk lärandet, vilken vi även behandlar i vår forskningsbakgrund. Hon utgår från 

den i undervisningen för sina elever. Hon är den enda som uttryckligen kopplat 

praktiken till teorier, vilket vi relaterar till hennes nyligen avslutade utbildning i 

svenska som andraspråk. Hon nämner även bilder som inslag i undervisningen för att 

förstärka ord och begrepp, vilket även C och F gör. Vi tror också att bilder är 

fördelaktiga för att konkretisera undervisningen. Eftersom vår studie är utförd i år 1–

3, tror vi att bilder är ett naturligt inslag eftersom flertalet elever inte ännu kan läsa. 

Bilderna, tror vi, kan även vara till fördel för de elever som är i behov av särskilt stöd, 

men även för att läraren ska tydliggöra sina instruktioner. Vikten av att ge tydliga 

instruktioner framhålls av Gibbons (2009:43) och är även något som informant C 

uttrycker upprepade gånger i sina svar. Hon framhåller att hon är noga med att alltid 

ge tydliga instruktioner som är både muntliga och skriftliga. Gibbons anser även att 

samtalet är viktigt för eleverna och att det är något de ofta behöver ägna sig åt. 

Gibbons (2009:35–37), Ladberg (2003:186–187), Lindberg (2000:65) lägger stor 

vikt vid samtal och grupparbeten i klassrummet, eftersom de anser att det är då 

eleverna har som mest utbyte av varandras kunskaper och får optimal 

språkutveckling. Gibbons hänvisar till Vygotskys teori om människans utveckling och 

inlärning som en social företeelse, vilket styrker den uppfattningen som Axelsson 

(2003:14), Einarsson (2009:97) och Ladberg (2003:14–32) har, att sociala 

situationer både i och utanför klassrummet är betydelsefulla för elevernas 

språkutveckling. I klassrummet ser vi grupparbete som en del av dessa sociala 

situationer. Informanterna C och E, nämner båda just samtal och grupparbeten som 

en viktig del i svenskundervisningen. C problematiserar det då hon upplever att det 

inte fungerar i den utsträckning hon skulle önska, eftersom det ibland leder till att 

eleverna reproducerar varandra.  

     Enligt vår erfarenhet behöver grupparbeten vara ett naturligt inslag i 

undervisningen och något som eleverna är bekanta med för att kunna dra nytta av de 

fördelar som finns. Vi tror att grupparbeten behöver implementeras i tidig ålder så att 

eleverna känner sig bekväma med arbetssättet. Vi är även av den uppfattningen att de 

samtal som sker eleverna emellan, ger ett kunskapsutbyte som är motiverande och 

kan sättas in i ett sammanhang. Detta framhäver även Gibbons (2009:185–186) som 

en viktig del för att eleverna ska få ett rikt och nyanserat språk. Det bör finnas ett 

tydligt syfte med undervisningen, där det finns en mening och betydelse för eleverna 
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om varför de ska lära sig det som undervisas, något som Gibbons (2009:37), 

Håkansson (2003:119–120), Lindberg (2000:65) och rapporten Språk- och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska (2010) 

framhåller.  

     Informant D som arbetar i en studieverkstad för elever med annat modersmål ser 

problem i dagens skola, då eleverna ofta saknar sammanhang. Hon nämner att 

inlärningstillfällena är alltför utspridda och har för olika innehåll, för att de ska ge 

eleverna ett tydligt sammanhang. I synnerhet för de elever som ingår i 

undervisningsgrupper med svenska som andraspråk och ibland i den ordinarie 

svenskundervisningen. Hon upplever dock att eleverna uppskattar den undervisning 

som ges i svenska som andraspråk och ser det som positivt att lämna klassen under 

dessa tillfällen. Informant F anser att undervisning i svenska som andraspråk är en 

viktig del av arbetet för elever med annat modersmål. Hon upplever liksom D att 

eleverna är positivt inställda till att lämna klassrummet. Vi tycker generellt att det 

vore bra om eleverna får ett större sammanhang i sin undervisning. Vi har den 

uppfattningen, att ju äldre eleverna blir, desto större risk att de känner sig utpekade 

eller exkluderade från ordinarie undervisning, genom att lämna klassrummet. Men 

det är vanligt förekommande att lämna klassrummet för undervisning som går 

utanför den ordinarie. Enligt vad vi erfarit sker det särskilt i de fall eleverna ska få 

stöd hos speciallärare eller specialpedagog. A som endast har enstaka elever med 

annat modersmål nämner att hon tar stöd av specialläraren för att få fram lämpligt 

material anpassat för dessa elever.  

     B arbetar som speciallärare, men saknar erfarenhet, eftersom flerspråkiga elever 

saknas i hennes arbetslag. Hon har ändock delgivit oss sina tankar om hur hon 

önskat arbeta om hon haft flerspråkiga elever i klassen. Hon menar att det är viktigt 

att se elevernas behov, förkunskaper, språkliga kunskapsnivå samt vilka intressen de 

har. Det gör även Gibbons (2009: 185–186) och Skolinspektionens rapport Språk- 

och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 

(2010). Vidare berättar informant B att hon skulle utgå från elevernas behov, 

intressen och förkunskaper för att bilda sig en uppfattning om utgångspunkten i 

undervisningen och för att hon arbetar så idag. Hon tror också att det är viktigt att 

utmana eleverna samt ha höga förväntningar, eftersom det visat sig ha gynnsamma 

effekter för tillägnandet av ett andraspråk. Något som även Skolinspektionens 

rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål 
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än svenska (2010) styrker. Det som förvånade oss var det faktum att stora delar av 

det som B delgav oss stämde överens med den litteratur vi bearbetat. Hon hade även 

ett flertal idéer om arbetssätt för elever med annat modersmål, detta trots att hon 

saknar erfarenhet av sådan undervisning. Vi kan se att hon är insiktsfull, påläst och 

realistisk då hon påpekar att hennes idéer endast grundar sig i teorier men att hon 

inte använt dessa praktiken. Av övriga informanters svar kan vi konstatera att 

intentionerna är goda, men inte alltid praktiskt genomförbara.  

     Vi har även fått ta del av informanternas synpunkter gällande personliga 

egenskaper som kan vara viktiga i undervisningen för elever med annat modersmål. 

Vad vi funnit i svaren är att man bör vara, flexibel, tydlig, lugn, strukturerad, 

noggrann, medveten, lyhörd, engagerad, empatisk, intresserad och öppen, vilka vi 

anser är egenskaper som även behövs för undervisning i allmänhet, i synnerhet 

kanske för elever med annat modersmål. Informanterna C, E och F förklarar att 

medvetenhet hos en lärare måste finns för att upptäcka språkliga brister som kan 

förekomma hos eleverna. Med det menar de att vissa elever klarar av det verbala och 

sociala och därigenom har ett ytflyt. Bristerna kan vara svåra att upptäcka för läraren 

(Einarsson 2009:95). Det är även viktigt att läraren är medveten, lyhörd och 

intresserad av elevens bakgrund och det eleven tidigare erfarit, vilket Einarsson 

(2009:98), Ladberg (2003:14–32;183) och Lindberg (2000:65) menar har inverkan 

på språkinlärning. Även Lgr11 (2011) belyser vikten av att skolan tar hänsyn till 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Även informant D framhåller att det är 

viktig att ha förståelse för det eleven har med sig. I Skolinspektionens rapport Språk- 

och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 

(2010) har dock framkommit att personal i skolan ofta saknar insikt i elevens 

erfarenhet, behov och intressen. Läraren bör även uppmärksamma den kunskapsnivå 

som eleven befinner sig på för att kunna anpassa undervisningen. Gibbons 

(2009:25–33) framhåller Vygoskys teori om den proximala utvecklingszonen, vilken 

innebär att läraren hittar den nivå som är snäppet över barnets nuvarande 

kunskapsnivå, för att stötta barnet i fortsatt utveckling. Vi är medvetna om att alla 

elever har olika förutsättningar, men genom att skapa sig en bild av elevens 

bakgrund, intressen och kunskapsnivå tror vi att man kan bilda sig en uppfattning 

om vad som krävs i undervisningen. Det är även viktigt att ha i åtanke den socio-

ekonomiska förutsättning som eleven har, något som Abrahamsson (2009:198–199), 

Gibbons (2009:32) och Ladberg (2003:91) lyfter fram. De menar att språkutveckling 
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och skolframgång är beroende av den sociala klass eleven tillhör. De elever som 

tillhör medelklassen och uppåt har bättre förutsättningar att få stöd i sina studier 

från hemmet. Detta är något som F nämner i sitt svar eftersom hon arbetar på en 

skola där eleverna har välutbildade föräldrar med goda förutsättningar. 

     Ett allmänt svar som vi fått från våra informanter i flertalet av våra frågor är 

bristen på tid och resurser. Vi är medvetna om att tidsbristen är omfattande för lärare 

i dag. I dagens klasser finns många elever med olika förutsättningar vilket försvårar 

planering, kartläggning och undervisningens innehåll. För lärare finns inte tid att 

engagera sig i varje individ så som man skulle önska. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Efter bearbetning, analys och diskussion har vi funnit att utbildning för undervisning 

av elever med annat modersmål, saknas hos merparten av våra informanter, något vi 

tror är generellt, åtminstone för dem som inte är nyutexaminerade eller har fortbildat 

sig i svenska som andraspråk nyligen. En beredskap finns i form av erfarenhet hos de 

lärare som arbetar på mångkulturella skolor. Utifrån vad våra informanter delgivit 

oss, anser de sig behöva större kunskap och mer utbildning. De informanter som 

arbetar med elever med annat modersmål litar till sitt kunnande, men ser ändå att 

man aldrig kan bli fullärd. Vår slutsats av detta är att lärare vill ha mer kunskap 

gällande svenska som andraspråk, men de vill även vidareutveckla sitt kunnande 

inom fler områden. Trots att flertalet av våra informanter saknar utbildning i svenska 

som andraspråk, har de funnit arbetssätt som de anser lämpliga. Vi har kunnat dra 

paralleller till behandlad litteratur i informanternas svar. Det vi kunde se var att 

informanterna formade sin undervisning på ett sådant sätt som litteraturen beskriver 

som fördelaktig. I de fall där lärarna studerat specialpedagogik, ser vi att det finns 

fördelar i arbetet med flerspråkiga barn, eftersom specialpedagogernas arbetssätt är 

förankrat i den litteratur vi behandlat. De ville utgå från elevernas intressen och 

erfarenheter för att planera lämplig undervisning. De ville också utgå från de 

kunskaper eleverna redan har.  

     Gällande de personliga egenskaper som krävs för lärare i arbetet med barn som 

har ett annat modersmål var våra informanter överens. De egenskaper som 

framhållits av våra informanter är också egenskaper som vi anser viktiga för lärare, i 

synnerhet för dem som arbetar med flerspråkiga elever, men också för lärare i 

allmänhet, oavsett om eleverna är flerspråkiga eller ej. 

     Vi kan se vissa skillnader i undervisningssättet hos de lärare som undervisar 

flerspråkiga elever och hos dem som har få eller inga. Skillnaderna är att de lärare 

som har elever med annat modersmål har lagt större vikt vid tydlighet, samtal och 

grupparbeten. Vi är medvetna om att användningen av dessa arbetssätt inte behöver 

bero på att det finns flerspråkiga elever, utan det kan även bero på hur läraren 

föredrar att forma sin undervisning. De lärare som arbetar på mångkulturella skolor 

tycker vi har visat ett annat förhållningssätt, eftersom antalet elever som behöver 
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stöd i sin språkutveckling är övervägande. Därför behöver de inte heller tänka att 

några elever behöver undervisning i svenska som andraspråk, utan det är något som 

alla elever behöver. 

     Den generella uppfattning som finns hos alla informanter är att bristen på tid 

utgör ett dilemma som påverkar deras undervisning.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har lett oss in på följande frågor som skulle kunna utgöra förslag på vidare 

forskning, nämligen: 

 Hur stor roll har de socioekonomiska förutsättningarna för 

andraspråkstillägnande? 

 Hur ser skillnaderna i kunskap ut för de elever som enbart läst enligt 

kursplanerna i svenska respektive svenska som andraspråk? 

 

Frågor som dessa känns aktuella att besvara därför att vi tror att den ökade 

globaliseringen medför ett mer mångkulturellt samhälle. Därmed kan också 

segregering och klasskillnad bli mer påtaglig, vilket vi tror kommer att öka kraven på 

lärarna. Det är också intressant att se om och hur det finns skillnader mellan elever 

med annat modersmål, som läser enligt kursplanen för svenska respektive svenska 

som andraspråk. Är deras språkutveckling jämförbar? 
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BILAGA 1 - Intervjufrågor 
1. Vilken utbildning har du och när avslutade du den? Eventuella inriktningar 

och ämnen. 

2. Var är du utbildad? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Nuvarande arbete/arbetsområde? 

5. Har du arbetat inom skolan med något annat än som ansvarig för klass? 

6. Hur många elever finns det med annat modersmål än svenska i din klass? 

7. Vilka metoder/arbetssätt använder du i svenskundervisningen för att nå dessa 

elever? 

8. Tycker du att dessa metoder/arbetssätt är tillräckliga? Eventuellt vad saknas? 

9. Tycker du att du har god kunskap om hur man undervisar flerspråkiga elever? 

10. Hur har du fått de kunskaper du har? Genom din utbildning, fortbildning eller 

genom erfarenhet? 

11. Vilka egenskaper och kunskaper tycker du behövs i svenskundervisningen för 

flerspråkiga barn? 

12. Varför krävs dessa egenskaper och kunskaper? 

13. Hur upplever du svenskundervisningen för barn med annat modersmål? 
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BILAGA 2 - Missivbrev 
 

Hej 
 
Vi heter Camilla Thofelt och Marielle Sjölund och vi är lärarstudenter. Vi läser vår 
sjunde och sista termin vid Mälardalens högskola. Vår inriktning är språk och 
språkutveckling mot de tidigare åren. Vi ska denna termin göra ett examensarbete. I 
detta arbete har vi valt att skriva om svenskundervisning för flerspråkiga elever ur ett 
lärarperspektiv.  
 
Vi kommer att genomföra sex intervjuer med yrkesverksamma och utbildade lärare 
inom grundskolan, år 1-3, för att se vilka tankar och synpunkter de har om 
svenskundervisningen för flerspråkiga elever.  Vi vore tacksamma om Du vill hjälpa 
oss i vårt arbete genom att bli intervjuad. 
 
Intervjun kommer att spelas in med bandspelare, för att sedan transkriberas och 
användas i vårt arbete. Inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt och 
ingen kommer kunna spåra vem som intervjuats. Såväl delaktiga personer som skola 
och kommun kommer att hållas anonyma i arbetet. Dessutom har Du rättigheten att 
när som helst avbryta intervjun och avsäga dig din medverkan. Du har möjlighet att 
själv välja tid och plats för intervjun, som beräknas ta ungefär 45 minuter. 
 
Vi hoppas att Du vill medverka i denna intervju. 
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Marielle Sjölund 
Tel. xxxx-xxxxxx 
msd07008@student.mdh.se 
 
Camilla Thofelt 
Tel. xxxx-xxxxxx 
ctt08001@student.mdh.se 
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