
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 
Svenska språket  
Svenska, Självständigt arbete inriktning 4-6, A-nivå, 15 högskolepoäng 
VT 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Svenska som andraspråk 
Svårigheter och möjligheter 

 
 

Anna Norgren 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Handledare: Helge Räihä 



 
2 

Sammanfattning. 

Anna Norgren 
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VT 2018 

 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Litteraturstudien har genomförts utifrån 

forskning på elever med svenska som andraspråk. Mina forskningsfrågor är: Vilka svårigheter 

och möjligheter finns det för elever med svenska som andraspråk i den svenska skolan? 

Vilken typ av undervisning är mest framgångsrik och hur kan lärare lyckas med sin 

undervisning 

Syftet med analysen är att söka ett svar på just dessa frågor.  

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där material har sökts i databaser. Utvalt material 

har sedan granskats och jag har valt ut relevant forskning för min studie.  

Analysen visar att elever med svenska som andraspråk ofta har svårigheter i skolan. Detta kan 

man se utifrån både forskning och kunskapsmätningar. Eleverna har svårigheter med språket 

men också attityder i samhället har en stark påverkan på eleverna och deras identiteter. Lärare 

har en viktig roll för många av dessa elever då relationen mellan lärare och elever är viktig 

och ofta har en avgörande betydelse för hur eleverna lyckas i sitt skolarbete.  

Nyckelord: Svenska som andraspråk, inkludering, interkulturell undervisning, 

maktförhållanden. 
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1 Inledning 
 

Under de senaste åren då jag har arbetat i skolan samt under mina VFU-perioder har jag 

noterat att integrering och inkluderingen av elever med svenska som andraspråk har hanterats 

på väldigt många olika sätt på olika skolor. I vissa skolor har det funnits förberedelseklass där 

nyanlända elever har fått sin introduktion i den svenska skolan. På någon skola fick elever 

med utländsk bakgrund vissa lektioner med särskilt utbildad andraspråkslärare. På en annan 

skola fick några elever särskild undervisning med en outbildad resurslärare. Skolornas 

organisering av andraspråksundervisningen har varit väldigt varierande och haft varierande 

upplägg på i princip alla skolor jag arbetat på. Jag har funderat på vad det är som gör att det är 

så väldigt varierande undervisningsupplägg och vad som möjligen är det bästa utifrån vad 

forskningen säger kring elever med andraspråk. Vad finns det för möjligheter till 

framgångsrik integrering och vad kan tänkas vara svårigheter i att inkluderas i den svenska 

skolan? 

De senaste åren har man genom PISA-undersökningar och andra granskningar av skolan sett 

att det finns stora skillnader i skolresultaten mellan olika elevgrupper. Skillnaderna är 

beroende av olika saker men elever med utländsk bakgrund är en elevgrupp som har vikande 

resultat. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskning säger om 

elevernas möjligheter och svårigheter i att inkluderas i skolan.  

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter är det som framkommer i forskningen med att 

inkludera elever med svenska som andraspråk i undervisningen? 

• Vilka fördelar ger klasser med elever med svenska som andraspråk i förhållande till 

klasser utan elever med svenska som andraspråk? 

• Vad kan enskilda lärare göra för att lyckas? 
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2 Bakgrund 
2.1 Sverige idag 
 
Ca 20 % av alla barn i Sverige idag har utländskt påbrå (SCB, 2017). Det vill säga att vart 

femte barn är fött utomlands eller har två utrikes födda föräldrar. I Sverige idag finns det 

nästan 250 000 barn som är födda i Sverige men har två föräldrar som är utrikesfödda. Enligt 

Migrationsverket så har antalet barn som sökt asyl ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. 

Samtliga av dessa barn skall in i skolans verksamhet och anpassas till det svenska 

skolsystemet. I skollagen så står det att: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (Skollagen §4). 

Detta ställer stora krav på skolan genom att många barn som börjar svensk skola har väldigt 

varierande språkkunskaper och bakgrund. Det stora antalet elever med utländsk bakgrund 

skall också utbildas i svenska språket. Språket har en viktig roll i skolan. Ett fungerande språk 

samt att kunna göra sig förstådd är av stor vikt för alla i samhället men i synnerhet i skolan då 

kunskapsutvecklingen är starkt förknippad med elevernas språkkunskaper (OECD, 2006). Har 

eleverna språkliga svårigheter så påverkas utvecklingen i samtliga ämnen samt att eleverna 

kan ha eller få sociala problem när de ska interagera med andra. Elever med svenska som 

andraspråk undervisas ofta i separata grupper avskilt från klassrummet och elever med 

utländsk bakgrund får också undervisning i sitt modersmål vid olika tillfällen i skolan. Detta 

gör att dessa elever ofta särskiljs från ordinarie undervisning för att få anpassad undervisning i 

mindre grupp. Det är i vissa fall positivt och i andra fall negativt för elevernas inkludering 

respektive integration i svenska skolan. Det är en ständigt pågående diskussion huruvida 

eleverna skall särskiljas från ordinarie undervisning eller ej. 

2.2 En skola för alla 
 
En skola för alla är ett begrepp som uppkom i samband med införandet av LGR80 

(Skolöverstyrelsen, 1985). En skola för alla symboliserar en skola där alla elever erbjuds goda 

förutsättningar för att uppnå målen utifrån ett individperspektiv. I  LGR 11(Skolverket 2016) 

står det: 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2016). 

 

Detta ställer stora krav på skolan och ytterst lärarna som undervisar elever med olika 

modersmål, varierande bakgrundskunskaper och varierande skolvana.  

 

2.3 Språk- och kunskapsutvecklingen  
 
Enligt Skolinspektionens rapport (2010:16) om språk-och kunskapsutveckling för barn med 

annat modersmål än svenska visar på vissa brister i skolans arbete med språk- och 

kunskapsutvecklingen för barn med svenska som andraspråk. Resultatet av granskningen visar 

att personal i skolan ofta saknar kunskap om barnens bakgrund, erfarenheter och behov. 

Vidare så saknar många skolor aktiviteter och undervisning formade utifrån ett flerspråkigt 

och interkulturellt perspektiv. Ämnet svenska som andraspråk råder det ibland oklarhet kring 

huruvida ämnet skall samverka med andra ämnen i skolan. Rapporten visar också att 

modersmålinlärningen i många fall saknar koppling till övrig undervisning. Modersmålets 

betydelse för andraspråksinlärningen är viktig och detta debatteras det ofta om. Rapporten 

visar att skolan behöver utveckla sitt arbete med språkutvecklingen hos eleverna från 

förskolan och uppåt. Forskarna är eniga att modersmålet har en avgörande betydelse för övrig 

språk- och kunskapsinlärning. Forskning kring kunskapsinlärning visar på att om du inte har 

ett fungerande modersmål så blir både språk- och kunskapsinlärningen svårare än om du har 

ett utvecklat modersmål (Parszyk 1999, Thomas & Collier 1997). 

Ytterligare faktorer som gynnar flerspråkiga barn är att lärare och pedagoger som jobbar med 

barnen i förskola och skola har intresse av flerspråkigheten och mångkulturaliteten som en 

tillgång (Skolinspektionen 2010:16). 

2.4 Svenska som andraspråk 
 
Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996. Syftet 

med svenska som andraspråk är att eleverna skall ges möjlighet att uppnå goda kunskaper i 

svenska (Skolverket, 2000 s. 27). Svenska som andraspråk är ämnat för elever med speciella 

förutsättningar och särskilda behov (Hyltestam, 2000). Ämnet svenska som andraspråk samt 

undervisning i förberedelseklasser är särskilt utformade för att underlätta språkutvecklingen 
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för elever med utländsk bakgrund (Myndigheten för skolutveckling, 2005). I kursplanen för 

svenska som andraspråk står det att undervisningen skall ” stödja den speciella 

inlärningsprocess som det innebär att tillägna sig ett andraspråk” (Skolverket, 2000, s. 34). 

Flertalet officiella rapporter från Skolverket (2005, 2011) Skolinspektionen (2010) samt flera 

avhandlingar (Otterup 2005, Parszyk 1999, Haglund 2005, Fridlund 2011) visar på att den 

svenska skolan är dåliga på att tillvarata flerspråkiga elevers kunskaper och använda 

mångkulturaliteten på ett utvecklande och bra sätt. Flerspråkigheten förknippas ofta med 

briser och problem hos eleverna.  

2.5 Andraspråksinlärning 
 

För att lära sig ett andraspråk är det viktigt att ha ett fungerande förstaspråk (Lindberg & 

Hyltenstam 2013). Viktiga faktorer för andraspråksinlärning är modersmålet och hur utvecklat 

ordförråd man har samt hur förhållandet mellan språket och kognitionen är (Bunar, 2010). 

Modersmålets betydelse för språkinlärning är avgörande (Thomas & Collier, 2002). Har du 

knapphändiga kunskaper i modersmålet så blir både kunskapsutvecklingen och 

andraspråksinlärningen svårare (Parszyk 1999, Thomas & Collier 1997). En modell som ofta 

används till att beskriva språkutveckling är bas-utbyggnad. Basen innebär att man behärskar 

vardagliga uttryck samt att man kan grundläggande grammatik och kan göra sig förstådd i 

olika typer av konversationer. Basen i barns språkutveckling är oftast väl fungerande vid 

skolstart. Utbyggnaden i språket börjar oftast i samband med skolstarten då elevernas läs- och 

skrivinlärning utvecklas ytterligare. 

Internationell forskning kategoriserar undervisningen av minoritetsspråkselever i olika 

kategorier nämligen mainstreaming och differentiering. Mainstreaming är den typ av 

undervisning där eleverna inte får något särskilt stöd utan ingår i den ordinarie undervisningen 

och lär sig undervisningsspråket. Syftet med denna metod är att eleverna ska få samma 

utbildning som andra elever och inte diskrimineras. Differentiering är i motsats till 

mainstreaming en metod där minoritetselever får det stöd som de behöver för att klara 

skolgången (Lindberg & Hyltenstam 2013). 

2.6 Inkludering  
 

Inkludering som begrepp har sitt ursprung i specialpedagogiken. Specialpedagogiken har 

liksom annan undervisning utvecklats åt olika håll genom åren. När man på 1960-talet införde 

grundskolan så var inte målet att det skulle vara en skola för alla. Individualisering var viktigt 
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så att eleverna fick möjlighet till fördjupning av sina kunskaper på olika sätt 

(Brodin/Lindstrand 2010). Vissa elever fick särskild undervisning i hjälpklasser och liknande 

med specialanpassad undervisning. Detta ledde inte till de positiva effekterna som skolan ville 

uppnå. Efter utredningen om skolans inre arbete även kallad SIA- utredningen 1974 då skolan 

och dess verksamhet utreddes blev resultatet att skolverksamheten ansågs behöva gå mot 

integrering istället för differentiering. Resultaten av SIA-utredningen blev att skapa "En skola 

för alla" i samband med införandet av LGR 80 (Skolöverstyrelsen). Målet var att hjälpklasser, 

observationsklasser och andra särlösningar skulle avvecklas. Eleverna med svårigheter i 

skolan skulle istället få hjälp av speciallärare. Under 90-talet använde man begreppet 

integrering som senare kom att övergå till inkludering (Nilholm, 2003).  

Enligt Nilholm & Göransson (2013) finns det 5 kriterier som behöver uppfyllas för att en 

skola skall vara en inkluderande skola. Delaktighet från eleverna, gemenskap på olika nivåer, 

liknande system för ”vanliga” elever och elever i behov av stöd, en demokratisk gemenskap 

och att olikhet ses som en tillgång. 

Andraspråksinlärning i den svenska skolan sker ofta i mindre grupper. I och med de senaste 

årens stora inflöde av människor på flykt från andra länder har många skolor skapat 

förberedelseklasser (FBK) för nyanlända barn i den svenska skolan. I förberedelseklassen får 

eleverna möjlighet att bekanta sig med den svenska skolan och språket i sin egen takt. 

Eleverna i FBK får särskilt stöd och extra stöttning i att lära sig svenska så att de i ett senare 

skede kan flytta över och introduceras i en "vanlig" skolklass. I litteratur, styrdokument och 

forskning som handlar om en skola för alla, inkludering och elever i behov av särskilt stöd så 

återkommer liknande skrivningar. Elever som är i behov av särskilt stöd ska erhålla det för att 

tillgodogöra sig undervisningen i skolan på bästa sätt. Särskilt stöd kan utformas på olika sätt. 

Det kan ges i klassrummet tillsammans med den övriga klassen, men i vissa fall lyfter man ut 

en eller flera elever som behöver särskilt stöd och undervisar dessa elever avskilt från övriga 

klassen. Detta görs för att eleverna skall få en lugnare miljö och jobba i det tempo som är 

lämpligt. Vissa elever är mer känsliga för olika störningsmoment som kan förekomma i en 

klass med 25 elever.  Trots att forskning kring inkludering i skolan visar på att särskilt stöd 

helst skall ges i ordinarie klassrum så är särskiljning av undervisningen vanlig enligt en analys 

som Skolverket (2009) har gjort. Vissa forskare menar att kategorisering och uppdelning av 

undervisningen i svenska för invandrare är nödvändig medan andra anser att uppdelning och 

organisering av särskilda grupper med undervisning så som FBK och svenska som andraspråk 

respektive modersmålsundervisning snarare exkluderar elever och skapar en känsla av "vi" 
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och "dom". Detta återkommer jag till i min analys. 

Trots insatser med undervisning i FBK och undervisning i svenska som andraspråk samt 

modersmålsundervisning så visar forskning på att elever med utländsk bakgrund inte uppnår 

lika goda studieresultat som elever med svensk bakgrund (Skolverket 2005, 2008, 2009).  

Rapporterna visar att ett segregerat skolsystem och socioekonomiska aspekter är några av 

orsakerna, samt bristande kompetens kring mångfald hos lärarna (Cummins 2017). Olika 

anledningar till varför denna utveckling skett redovisar jag längre fram i uppsatsen. 

3. Metod 
 

Studien har genomförts genom en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

är en vetenskaplig metod bland andra, som bidrar med en särskild typ av kunskap baserad på 

en särskild typ av data – tidigare genomförd och publicerad forskning (Eriksson/Barajas, 

Forsberg, Wengström, s. 24, 2013). För att få en bra bild över utvecklingen av svenska som 

andraspråk har jag sökt manuellt bland både undervisningslitteratur och ämnet svenska på 

biblioteket. Majoriteten av mitt material i form av artiklar och avhandlingar har jag funnit i 

databasen Libris med sökorden svenska som andraspråk, inkludering, flerspråkiga elever och 

interkulturell undervisning. Se mer information i min sökmatris som jag bifogat sist i 

uppsatsen. Sökorden second language och inclusion har jag använt mig av i min sökning i 

databasen ERIC (ProQuest) och Linguistic and language behavior abstracts. Jag fick först 248 

träffar begränsade jag sökningen ytterligare till åren 2008-2018 samt peer review kom jag ner 

på 91 träffar. Ytterligare begränsning gjorde jag med education level där jag valde elementary 

school och då fick jag 38 träffar som jag sedan tittade igenom översiktligt och valde ut de 

källor som jag ansåg var relevanta för min studie. Jag har också gjort sökningar på Google. 

Där har jag sökt på ”Inkludering av elever med svenska som andraspråk”. Utifrån dessa 

sökningar har jag översiktligt tittat igenom relevanta uppsatser, avhandlingar och artiklar. I 

detta material har jag hittat referenser som jag sökt upp och studerat ytterligare enligt den så 

kallade "snöbollsmetoden". Jag har i mina sökningar endast använt mig utav artiklar och 

avhandlingar med avgränsningen peer review. 

Mitt utvalda material rör andraspråksundervisning och dess möjligheter respektive 

svårigheter. Jag har studerat forskning både internationellt och nationellt men främst 

nationellt då jag finner det mest relevant att titta på studier som gjorts av elever med svenska 

som andraspråk.   
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Strukturen och skrivmetoden jag använder mig av i min resultatanalys är att jag plockat ut en 

mängd olika citat ur mitt forskningsmaterial i relation till mina frågor, som jag sedan 

redovisar relevanta delar av. 

Det material som jag har valt ut och anser vara relevant för min studie har jag kategoriserat in 

i några viktiga huvudområden som är återkommande i forskningen. Kategorierna blir namn på 

rubriker som jag strukturerar min resultatredovisning genom.  

4. Resultat 
 
Forskning inom ämnesområdet svenska som andraspråk har utvecklats sedan 1970. Inte förrän 

1995 fick ämnet behörighetsstatus och blev ett ämne att studera på högskola och universitet.  

Svenska som andraspråk hette från början Svenska två, på senare år heter det Svenska som 

andraspråk och förkortas med SVA. 1995 fick SVA en egen kursplan i 1994 års läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet även kallad LPO 94 och även i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 även kallad LGR11. Trots införandet av SVA för 

elever med annat modersmål så blev inte studieresultaten för dessa elever så bra som 

skolutvecklarna hade hoppats på. 

För att elever med svenska som andraspråk skall få en god kunskapsutveckling i skolan krävs 

det att dom i första hand får en god språkutveckling. Elevers språkutveckling främjas av att de 

läser på sitt modersmål i kombination med andraspråk. Forskning visar på att goda kunskaper 

i modersmålet främjar utvecklingen av elevens andraspråk och har stor betydelse för 

elevernas identitet (Cummins 1997,2000; Parzyk 1999; Thomas & Collier 1997). 

Bunar (2010) skriver om vikten av att ”nyanlända” lär sig språket i forskningsöversikten 

Nyanlända och lärande ”För att kunna möta framtiden i det svenska samhället med 

någorlunda lika förutsättningar som deras ”helsvenska” jämnåriga behöver ”invandrarbarnen” 

satsa allt de orkar på det svenska språket” (Bunar 2010, s.26) 

4.1 Interkulturellt lärande 
 
Ett interkulturellt synsätt inom all undervisning fattade Riksdagen beslut om redan 1985. Vad 

interkulturell undervisning skulle innehålla och hur det skulle implementeras i undervisningen 

formulerades så här: 
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Undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma positiva 

attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte bara hos 

majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. Undervisningen 

bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt 

betingade förhållningssätt. Detta ligger givetvis i linje med skolans mål och riktlinjer, 

enligt vilka skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs. 

Samtidigt bör understrykas att skolan enligt t.ex. 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 

80) medvetet skall verka för det demokratiska samhällets grundläggande värderingar 

och fostra eleverna till att respektera dem. Ett interkulturellt perspektiv på 

undervisningen kan inte ses som något som genomförs vid en viss tidpunkt. I stället 

kommer det – alltefter erfarenheter – i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i bl.a. 

personalutbildning och läromedel. Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter inte 

särskilda resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant synsätt bör 

innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom ramen för 

befintliga ämnen och kursplaner (Prop. 1984/1985:100, bilaga 10, s. 95 i Eklund 2003 

s. 7). 

Ett interkulturellt förhållningssätt berör inte bara skolan utan det gäller hela samhället. 

Interkulturellt lärande menar Eklund (2003) handlar om att man lär sig handskas med det nya 

och okända på ett konstruktivt sätt. Interkulturellt lärande kan ses som en process av 

utveckling av större förståelse för olikheter. Eklund (2003) uttrycker interkulturellt lärande 

enligt nedan. 

Med interkulturellt lärande avser jag den dynamiska lärandeprocess som innebär att 

individen tillägnar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och 

hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt 

samhälle (Eklund 2003 s. 5). 

Eklund (2003) undersöker om skolan ger eleverna redskap att hantera kulturell mångfald. 

Interkulturellt lärande kan betraktas från olika håll utifrån övergripande politik, styrdokument 

och utifrån lärandet hos eleverna. Eklund anser att det är 4 ”komponenter” som ingår i 

interkulturellt lärande och dessa utgör utgångspunkten för de empiriska studierna i 

avhandlingen.  

- Det är att utveckla modersmålet och använda det som ett redskap för lärande, 

- Ha ett demokratiskt förhållningssätt genom att fostra eleverna till respekt och tolerans 

samt förebygga mobbing och fördomar samt skapa ett kritiskt tänkande hos eleverna. 

- Synliggöra den varierande kulturen och öka förståelsen för andra människor. 
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- Ge eleverna tillgång till samhällspråket. (Eklund 2003, s. 120) 

 

Eklunds (2003) studie visar på att interkulturell undervisning finns som policy i 

styrdokumenten. Det är en ambition att uppnå framgångsrik undervisning med interkulturell 

prägel hos många lärare men bristen på kompetens om interkulturellt lärande och hur 

undervisningen bör präglas av ett interkulturellt synsätt är genomgående i den svenska skolan.   

I likhet med interkulturellt lärande så är Cooperative learning är ett sätt att undervisa som 

framhålls som en framgångsrik strategi internationellt sett. Det innebär att elevernas olikheter 

och skillnader tas som utgångspunkt för lärandet både utifrån ett kulturellt, kognitivt och 

språkligt perspektiv, vilket ses som en tillgång i klassrummet där eleverna utvecklar sitt 

lärande och relationerna mellan elever med olika bakgrund (Williams 1995 i Fridlund 2011).   

Klasskamrater och lärares syn på minoriteter och mångkulturaliteten i klassen och samhället 

har en stor betydelse för hur elever upplever sin situation i skolan (Thomas & Colliers, 1997). 

Deras studie visar på att elever som undervisas i sociokulturellt gynnande miljöer och blir 

behandlade med respekt presterar bättre. När elevernas olika bakgrund och kultur 

uppmärksammas i skolan och används i undervisningen så har det positiv inverkan på hur 

eleverna upplever sin delaktighet.  

Torpsten (2008) belyser i sin avhandling - Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska 

som andraspråk och svensk skola, gynnsamma effekter av mångkulturella klassrum. 

Ur ett multikulturellt perspektiv kan man se elevernas tidigare erfarenheter som resurser 

som kan tas tillvara för att kompletteras med det som är svenskt. Multikulturella elever 

har i detta perspektiv tillgångar som berikar och vidgar (Torpsten 2008, s. 44). 

 

Forskning visar på att det ena utesluter inte det andra. Elevernas modersmål behöver 

utvecklas i kombination med ämneskunskaper och undervisning i svenska språket (Bunar, 

2010). 

Interkulturellt lärande är ett område som skulle behöva utvecklas mer med tanke på det 

relativt höga antalet elever med svenska som andraspråk som vi har i den svenska skolan idag. 

Interkulturellt lärande har varit implementerat i läroplanen sedan 80-talet men ändå har inte 

den interkulturella undervisningen fått det utrymme som skulle vara önskvärt i den 

mångkulturella skolan idag. 
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4.2 Modersmålsundervisning 
 

Modersmålsundervisningen har varit omdiskuterad i många år men forskning visar idag 

tydligt att modersmålsundervisningen är väldigt viktig och i många fall helt avgörande för 

elevernas kunskapsutveckling (Otterup 2005, Bunar 2010, Axelsson 2013, Torpsten 2008). I 

och med att eleverna får modersmålsundervisning får de möjlighet att visa upp sina kunskaper 

vilket kan vara svårt i den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i 

andraspråk. Detta stärker studiemotivationen och elevernas självförtroende (Bunar, 2010). 

Skolinspektionen har i sin rapport (2010:16) kommit fram till att modersmålsundervisningen 

är eftersatt i många skolor. Den är inte organiserad och prioriterad på ett sätt som den bör vara 

för att eleverna skall nå framgång och ges möjlighet att lyckas i sin utbildning. Detta 

resulterar i att eleverna känner sig otillräckliga och halkar efter i sitt skolarbete. I 

Skolinspektionens rapport (2010:16) står det ”Så länge de flerspråkiga eleverna inte behärskar 

undervisningsspråket kommer de att ha sämre förutsättningar än svenskspråkiga elever som 

undervisas på det språk de är bäst på, nämligen sitt modersmål” (Skolinspektionen 2010:16 s. 

11). 

Modersmålsundervisningen är också viktig för elevernas identitet. I Torpstens (2008) studie 

säger några av informanterna att de kan välja roll utifrån sitt medvetna språkval. Elevernas 

identitet skiftar mellan att vara invandrare, svensk eller flerspråkig utifrån språkvalet som 

eleven gör.  

Otterup (2005) har studerat betydelsen av flerspråkighet i en mångkulturell förort. Studiens 

resultat visar att modersmålsundervisningen är viktig för flerspråkigheten. Men flera av 

eleverna han har intervjuat är osäkra på om dom fått undervisning i svenska som andraspråk 

då undervisningen inte organiserats på ett tydligt sätt. Orsaken till det anser han vara skolans 

strävan efter att behandla alla elever likadant och undervisa alla elever gemensamt vilket han 

anser ogynnsamt för elever med ett annat modersmål. En tydlig uppdelning av svenskämnet 

menar han vore bättre ur en interkulturell aspekt. Otterup (2005) menar liksom flera andra 

forskare på att elever med utländsk bakgrund och deras skolresultat inte endast grundar sig i 

skolans verksamhet. Det kan vara på grund av flera andra faktorer som samhällets 

maktstrukturer. Han menar att eleverna som ingick i hans studie skulle nå större framgång om 

deras föräldrar skulle få en lyckad integrering i det svenska samhället.  

Internationella studier visar vilken undervisning som är mest gynnande för "minority 

students" och deras andraspråksutveckling. Thomas & Collier (1997) menar att 
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modersmålsundervisningen är det som påverkar andraspråksutvecklingen mest. Andra 

faktorer som vilken socioekonomisk status familjen har är inte lika betydande. Trots detta 

pekar viss forskning och kunskapsmätningar som gjorts i skolan exempelvis Programme for 

International Student Assessment, PISA 2003, 2006, 2009, 2012 på just det faktum att elever 

med utländsk bakgrund har sämre skolresultat. Detta kan naturligtvis bero på en mängd olika 

aspekter, kulturella skillnader, socioekonomiska faktorer, språkkunskaper, social förmåga, 

föräldrarnas inställning till den svenska skolan och tilliten till lärarna.  

4.3 Organisering av undervisningen 

Vad visar forskningen angående elevernas upplevelse av inkludering i den svenska skolan? 

Elevernas upplevelse av hur inkluderade de känner sig i den svenska skolan är inte helt 

okomplicerat att forska på, eftersom inkludering är en känsla. Alla elever vill inte vara 

inkluderade. Det finns elever som intar en position på sidan om och i vissa fall exkluderar sig 

själva genom att inte delta i aktiviteter som erbjuds, drar sig undan och trivs med det. 

Forskningen visar på olika sätt att organisera undervisningen för att nå framgång i så hög 

utsträckning som möjligt för så många som möjligt.   

4.3.1 Nödvändig kategorisering 

Fridlund (2011) beskriver ett sätt att organisera undervisningen genom kategorisering. Med 

utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar skapas olika kategorier av elever för att på 

bästa sätt anpassa undervisningen till de olika elevernas kunskapsnivåer och samtidigt kunna 

utnyttja skolans resurser på ett optimalt sätt. Det har på senare år tillkommit grupper av elever 

som anses vara i behov av något annat eller mera, frånsett de traditionella grupperingarna 

inom specialpedagogiken "elever i behov av särskilt stöd", elever med funktionshinder och 

andraspråkselever (Evans 2007 i Fridlund, 2011). 

4.3.2. Mainstreaming eller differentiering? 
Mainstreaming 

 

Det finns 2 olika modeller för att organisera integreringen av elever med andraspråk i den 

svenska skolan. Fridlund (2011) har i sin avhandling undersökt hur två skolor hanterar 

uppdraget "en skola för alla" samtidigt som elever får särskild undervisning i FBK. Fridlund 

har tittat på undervisningen utifrån ett specialpedagogiskt inkluderingsperspektiv där alla 

elever skall undervisas i ordinarie klass för att inte exkluderas. I Fridlunds (2011) studie 

framkommer det att lärare har olika åsikter angående vilken typ av undervisning som är bäst 
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för andraspråkselever. Specialpedagogerna anser att eleverna bör ingå i den ordinarie klassen 

för att utveckla det svenska språket vilket de anser att eleverna inte gör i mindre grupp med 

andraspråkselever. Andraspråkslärarna anser att eleverna behöver extra tid och arbeta i en 

lugn miljö där lärarna kan hjälpa eleverna på rätt nivå för att utvecklas vilket kräver avskild 

undervisning i mindre grupp. Fridlund (2011) menar att elever i ordinarie klass missar de 

utmaningar och möjligheter som interkulturell undervisning medför. 

Differentiering 

Nilsson & Axelsson (2013) har gjort en studie på nyanlända elever i tre olika skolor, en skola 

med få flerspråkiga elever, en skola med ca 30 % flerspråkiga elever och en med samtliga 

flerspråkiga elever. Resultatet av deras studie är att FBK är gynnsamt för de flerspråkiga 

elevernas utveckling i både ämneskunskaper och andraspråk. Eleverna upplevde att när de 

börjar i ordinarie klass blir undervisningen svår och lärarna hinner inte med att förklara för 

andraspråkselever, vilket medför att FBK upplevs som "för lätt" och ordinarie undervisning 

"för svår". Liknande upplevelse har eleverna när det gäller den sociala integreringen. Eleverna 

vill gärna integreras i den ordinarie klassen snarast möjligt men när det sker känner dom 

utanförskap i och med deras språksvårigheter. FBK är den klass där eleverna känner mest 

samhörighet genom att alla elever där har samma typ av problem. Axelsson & Nilsson (2013) 

sammanfattar sin studie med att upplevelsen av att inte känna sig inkluderad i ordinarie klass 

beror på att både det sociala och pedagogiska stödet är för svagt. Skillnaderna mellan 

ordinarie klass och FBK måste minskas och för att uppnå detta behöver skolan förbättra sitt 

mångfaldsarbete.  

4.4 Svårigheter respektive möjligheter 

Vilka svårigheter respektive möjligheter är det som framkommer i forskningen med att 

inkludera elever med svenska som andraspråk i undervisningen?  

4.4.1 Svårigheter 
 

Utifrån att ämnet svenska som andraspråk infördes med intentionen att vara ett stöd för elever 

med bristande kunskaper i svenska språket, visar forskning på att många elever känner sig 

exkluderade och åsidosatta i och med den särskilda undervisningen. Forskning visar på detta 

faktum både idag och för 20 år sedan när svenska skolan införde svenska som andraspråk. 

1999 studerade Ing-Mari Parszyk hur minoritetselever upplever skolan. I sin avhandling pekar 

hon på att elever upplever utanförskap i skolan. Studien gjordes innan svenska som 
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andraspråk var ett eget ämne och hon menar att inställningen bland eleverna kommer att 

ändras i och med att ämnet får en egen kursplan.  

Inger Lindberg menar att orsaken till att eleverna anser att andraspråksundervisningen är 

exkluderande är att den inte implementerats på ett fördelaktigt sätt i skolan. Lärare och 

rektorer har i många fall bristande kompetens i ämnet svenska som andraspråk (Skolverket 

2008).  Hyltenstam & Lindberg (2013) menar vidare att   

Samhällets och skolans betoning av en traditionell homogen svenskhet kan alltså leda 

till att minoritetseleverna väljer att avstå från att delta i undervisning som kan främja 

deras tvåspråkighet och allmänna skolframgång. Om skolan i stället genomsyrades av 

positiva värderingar till kulturell och språklig mångfald, skulle åtgärder för att främja 

tvåspråkig utveckling snarare bli en positiv bekräftelse på de unika möjligheter som 

tillhörighet i flera kulturer och färdigheter i flera språk för med sig (Lindberg & 

Hyltenstam 2013 s.33). 

 

Arbetet i klassrummet återspeglar på många sätt lärarnas inställning till minoritetselever. 

Lärare intar medvetet eller omedvetet en position i klassrummet gentemot eleverna. Cummins 

(2017) menar att ”Lärare är aktörer som handlar. De är aldrig maktlösa, trots att de arbetar 

utifrån förhållanden som är utmanande för både dem och deras elever” (s.177). Lärare har 

möjligheten att själva bestämma vilka mål de vill uppnå i sitt klassrum, både sociala och 

kunskapsmässiga. De har också möjligheten att välja vilket förhållningssätt de vill ha 

gentemot elevernas språk och kultur. Detta återkommer jag till längre fram i uppsatsen under 

rubriken 4.6.1 Maktförhållanden.  

Parszyk (1999) finner att, trots att eleverna gått i den svenska skolan under den tid då dess 

motto varit en skola för alla, har de flesta minoritetseleverna upplevt att det är en skola för 

andra, nämligen för de svenska eleverna (s. 240). Eleverna upplever att de inte trivs i skolan 

och att både lärare och elever inte har ett förhållningsätt som eleverna skulle önska. Eleverna 

känner att dom inte duger.  

I Torpstens (2008) studie framgår det att eleverna upplever liknande upplevelser av att känna 

sig avvikande i förhållande till andra liksom i den ovan nämnda studien. I sin 

andraspråksundervisning kände sig eleverna exkluderade och lärarna fokuserade mer på 

brister än färdigheter.    
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En annan svårighet som återkommer i forskningen är vikten av att skapa goda relationer med 

hemmet. Föräldrarna behöver stödja sina barn i sitt identitetsskapande och fostran till goda 

medborgare. Det kan vara väldigt svårt på grund av kulturella och religiösa skillnader samt 

kommunikationsproblem i form av språkförbistringar, och vissa föräldrar kan vara svåra att nå 

om de inte har telefon eller dator att kommunicera med, samt att en del av eleverna i dagens 

skola är ensamkommande flyktingbarn som inte har föräldrar i Sverige. Då blir 

relationsskapandet med hemmet ett omöjligt uppdrag trots att det är en viktig del av elevernas 

framgång i skolan (Bunar 2010, Toprsten 2008). Bunar (2010) menar att ”Relationer mellan 

hem och skola är ett av de områden som i ett flertal studier pekas ut som avgörande för att 

nyanlända elever, i synnerhet elever med flyktingbakgrund, skall klara sig bra i skolan” 

(Bunar 2010, s 42). 

4.4.2 Möjligheter 
 

Vilka möjligheter finns för elever med svenska som andraspråk i skolan? 

Integreringen av elever med svenska som andraspråk handlar om mycket mer än att de lär sig 

svenska så snabbt som möjligt. I och med att många av eleverna som börjar i den svenska 

skolan har traumatiska upplevelser med sig är det viktigt med en stödjande undervisning. 

Även om barnen inte har flyktupplevelser med sig till skolan är det ändå viktigt med extra 

stöd när kulturen i hemmet skiljer sig från den svenska kulturen. Det innebär stora utmaningar 

för lärarna i klasser där mångfalden är stor samtidigt som det finns möjligheter att skapa 

starka identiteter med ett öppet synsätt.    

Monica Axelsson i Hyltestam & Lindberg 2013 beskriver flerspråkiga klassrum och 

möjligheter att skapa förståelse och god språkutveckling för alla elever utifrån att "Varje elev 

kan från sitt språk bidra med centrala och viktiga ord och fraser som i sin tur leder till större 

allmän språkmedvetenhet om olika uttryckssätt för alla elever" (Hyltestam & Lindberg 2013 

s.551). 

Föräldrasamverkan är en annan parameter som är en viktig del i elevernas utveckling. God 

samverkan mellan hemmet och skolan har betydelse för eleverna oavsett föräldrarnas 

utbildningsnivå (Axelsson i Hyltenstam & Lindberg 2013) 

2005 så sammanställde forskarna Julie Meltzer och Edmund Hamann utifrån sin forskning 

som bygger på det senaste decenniets forskning i USA och Kanada några punkter som gynnar 

flerspråkiga elevers lärande. 
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• läraren betonar läsning och skrivande 

• läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 

• läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter läraren känner till och kan 

analysera språket i sitt ämne 

• läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 

• läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 

• läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas 

prestationer 

• läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö (Skolverket 2011, Greppa språket 

s.12-13) 

 

Dessa punkter gynnar inte bara flerspråkiga elever utan det gynnar även andra elever i sitt 

lärande, vilket gör att klasser som har flerspråkiga elever får en bra undervisning. Om lärarna 

använder pedagogik som är bra för flerspråkiga elever kommer det också att gynna 

”ordinarie” majoritetsspråkselever. 

Även om flerspråkiga elever känner sig annorlunda och avvikande är de i många fall mer 

språkligt medvetna än enspråkiga personer (Mc Laughlin 1987 i Torpsten 2008). Torpsten 

skriver att ”Den som behärskar flera språk erbjuds flera förutsättningar att lyckas i livet i 

framtiden” (Torpsten 2008, s.13). 

Flerspråkiga elever ges ökade förutsättningar att leva i en global värld. Många elever i den 

svenska skolan är idag tvåspråkiga, och elever som utvecklar ytterligare språk ges ännu bättre 

förutsättningar att leva globalt. Flerspråkigheten ökar också förståelsen mellan människor, 

(Torpsten 2008).  

4.5 Fördelar 
 
Vilka fördelar ger klasser med elever med svenska som andraspråk i förhållande till klasser 

utan elever med svenska som andraspråk? 

Genom globaliseringen blir världen allt mindre, och länder kommer allt närmare varandra 

politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Människor flyttar på sig allt mer inte bara inom sitt 

födelseland även utanför till andra länder. I och med krig och oroligheter de senaste åren så 

har vi i Sverige fått många nya medborgare med utländsk bakgrund. Detta gör att 

skolsystemet också behöver förändras i takt med att fler människor från andra länder flyttar 

hit och Sverige blir mer mångkulturellt. Lindberg & Hyltestam (2012) diskuterar detta och 

menar att i och med att vi i Sverige har tagit emot flyktingar i många år så har vi många olika 

nivåer på flerspråkiga elever i skolan idag. Vissa elever är födda i Sverige och uppvuxna med 
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svenska språket men med utländska föräldrar och annat språk i hemmet medan vissa elever 

har kommit till Sverige i skolåldern och ska lära sig svenska som andra språk eller kanske 

tredjespråk om de redan har lärt sig engelska plus ett annat modersmål. Detta gör att elevernas 

språkkunskaper är väldigt varierande vilket ställer stora krav på lärarna. Det faktum att lärare i 

den svenska skolan besitter bristfälliga kunskaper i svenska som andraspråk och ibland 

undervisar outbildade lärare i ämnet, vilket flertalet undersökningar och rapporter visar på, så 

finns det stora utmaningar i utformningen av ämnet svenska som andraspråk och hur 

upplägget på undervisning och kategorisering av elevgrupperna ska se ut. 

Klasser med stor variation på elevernas språk, kultur och religion skapar en större förståelse 

för människors olikheter, vilket är en fördel då vi i Sverige idag är ett mångkulturellt 

samhälle. Bunar (2010) skriver "De nyanlända bidrar till att göra den svenska skolan mer 

präglad av mångfald med en variation av språk, etniciteter, kulturer, religioner och 

nationaliteter" (Bunar 2010, s. 10). 

Interkulturell undervisning där man visar på elevernas olikheter och utnyttjar det faktum att 

man har ett mångkulturellt klassrum istället för att segregera eleverna och skapa olika grupper 

är enligt Williams (1995) avgörande för att skapa ett demokratiskt samhälle, då skolan är en 

stor och viktig mötesplats för många människor. Interkulturell undervisning gynnar alla 

elever, inte bara andraspråkselever.  

4.6 Framgångsrika metoder för undervisning 

Trots många brister som påvisas inom den interkulturella undervisningen så finns det också 

relativt ny forskning (Crul 2016) som visar på framsteg inom det svenska skolsystemet. I en 

jämförande granskning av utbildningsinsatser för flyktingbarn finns det flera områden där 

Sverige överträffar andra europeiska länder. Sverige ligger i framkant när det gäller samma 

möjligheter för invandrare som infödda elever, kostnadsfri skola för alla barn så fort de 

kommer till Sverige, svenska som andraspråk under hela grundskolan och 

modersmålsundervisning (Crul 2016). 

 

Vad kan enskilda lärare göra för att lyckas i sin undervisning?  

Cummins (2001) menar att  

En förutsättning för att en förändring som gynnar flerspråkiga minoritetselever i skolan 

skall komma till stånd är att lärare blir medvetna om de maktförhållanden som råder i 

samhället och som avspeglas i skolan. Lärare bör dessutom vara beredda att utmana 
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dessa (Cummins 2001, s.92). 

 

Cummins har gjort en modell för hur skolan kan arbeta med minoritetselevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Modellen visar huvudsakligen på vikten av interaktion och relation 

mellan lärare och elev. Interaktionen mellan lärare-elev kan antingen skapa styrka hos eleven 

eller försvaga eleven beroende på lärarens förmåga att skapa goda relationer med sina elever.  

En viktig faktor i elevernas språkliga utveckling är 

lärarna och deras intresse för språkutveckling i 

kombination med goda ämnes- och didaktiska 

kunskaper. Cummins (2017) beskriver sambandet 

mellan effektiv undervisning och goda relationer 

mellan lärare och elev. Elever som har en annan 

kultur i hemmet jämfört med skolan är det särskilt 

viktigt för. Vidare skriver Cummins att starka 

relationer som utvecklas mellan lärare och elever är 

viktigare än elevernas socialt och ekonomiskt missgynnade situation som vissa elever kan 

befinna sig i. 

Relationsskapandet är också en väldigt viktig del i specialpedagogoken tillsammans med de 

delar som handlar om inkludering. Forskning visar även där på att lärare som har en förmåga 

att skapa goda relationer med sina elever lyckas i större utsträckning med 

inkluderingsuppdraget. I Vetenskapsrådets rapport skriver Bunar (2010) 

De faktorer som gynnar de nyanländas integrering i skolan, som det har framgått av de 

redovisade studierna, handlar mer om individuella aktörer i skolans värld som ställer 

upp, engagerar sig och hjälper till. Det kan vara en enskild lärare eller klasskamrat, 

vilket ungdomarna själva har vittnat om, som utgör en kraftig motpol till de strukturella 

svårigheterna (Bunar 2010, s. 51). 

 

Även Hyltenstam & Lindberg (2013) är inne på samma teori vad som är viktigt gällande 

elevernas möjlighet till att känna sig bekräftade och delaktiga i klassen/skolan/samhället. En 

viktig del för att lyckas med elevernas inkludering i skolan samt integreringen i samhället så 

behöver attityden förändras kring elever med annan kulturell och språklig bakgrund är den 

svenska. Hyltestam & Lindberg (2012) menar att " Det innebär att man ser elevernas 
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skiftande kunskaper, flerspråkighet och varierande sociala och kulturella erfarenheter och 

värderingar som en resurs och tillgång som berikar undervisningen". (Hyltestam & Lindberg 

2013, s.33)   

4.6.1 Maktförhållanden 
 

Som jag nämnde tidigare så menar Cummins (2017) att maktförhållanden i samhället har en 

direkt inverkan på skolans organisation. Samspelet mellan lärare och elever har en avgörande 

betydelse för elevernas lärande. Genom lärarnas agerande så påverkas elevernas identiteter 

antingen stärkande eller försvagande. Orsaken till att minoritetselever misslyckas i skolan är 

gamla mönster av maktrelationer mellan dominerande och underordnade grupper. Cummins 

(2017) menar vidare att lärare positionerar sig i förhållande till mångfalden, medvetet eller 

omedvetet. Lärares inflytande över elevernas identitetsskapande är mycket stort. Samspelet 

mellan lärare och elever har större betydelse för elevernas kunskapsutveckling än vilken 

undervisningsmetod som tillämpas. Liknande det som Cummins skriver när det gäller 

maktförhållandets betydelse för elever i skolan skriver även andra forskare om (Eklund 2003, 

Fridlund 2011, Otterup 2005). I Torpstens (2008) studie berättar några av informanterna om 

hur språket skapar gemenskap och kommunikation samtidigt som det utesluter och skapar 

maktordning (Torpsten 2008). 

4.6.2 Identitetsskapande hos eleverna 
 
Identitetsskapandet hos elever med utländsk bakgrund är av stor betydelse för deras 

framgångar i skolan. Eleverna definierar sina identiteter i samspel med andra, exempelvis 

lärare, kompisar och föräldrar (Cummins 2017). Axelsson beskriver också vikten av elevernas 

identitetsskapande 

En viktig kunskap är att minoritetselever lyckas bättre i skolan när de känner sig fast 

förankrade i sina familjeidentiteter, samhällen och kamratgrupper och när de känner att 

de har stöd för en strategi som leder till selektiv ackulturering där familjeidentiteten 

bildar grunden när majoritetskulturen läggs till (Axelsson 1999, s. 32). 

 

Enligt Skolinspektionens (2010:16) rapport finns det stora brister i skolans arbete med barns 

språk- och kunskapsutveckling. För att nå framgång i arbetet med flerspråkiga barns språk- 

och kunskapsutveckling behöver skola och förskola bli bättre på att skaffa information om 

barnens bakgrund när det gäller barnens erfarenheter, livsmiljö och kunskapsnivå.  Detta 
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påverkar elevernas möjlighet till identitetsskapande. Det behövs också för att kunna anpassa 

verksamheten till barnen på ett sätt som främjar deras språk- och kunskapsutveckling. Enligt 

rapporten (2010:16) har pedagogerna endast generell kunskap om gruppen i stort och inte 

specifik kunskap och bakgrund om respektive elev vilket missgynnar elevernas möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Vidare så visar rapporten på att det språkutvecklande arbetet 

behöver utvecklas och skall omfatta alla ämnen, inte bara svenskämnet.  

 

Att eleverna känner trygghet är en förutsättning för att nå framgång i kunskapsutvecklingen 

av flerspråkiga elever. Många av eleverna har traumatiska upplevelser i bagaget när det 

kommer till den svenska skolan. Därför är trygghet och goda relationer mellan lärare och 

elever väldigt viktiga för att dessa elever ska känna tillit. 

En del av Torpstens (2008) studie beskriver elevers möte med den svenska skolan enligt nedan. 

I skolan fanns personer som visade genuint intresse. Här fanns både svenska kamrater, 

invandrade kamrater och engagerade lärare. I skolan upplevdes vänskap och känslan av 

att kunna umgås med människor med olika bakgrund. Här möttes informanterna av 

förståelse, vilket ledde till att de till stor del kunde vara sig själva och inte behövde fly 

undan. Det var betydelsefullt att kunna bevara sitt gamla jag och att kunna leva sida vid 

sida med sina skolkamrater (Torpsten 2008 s. 120).   

Informanterna i Torpstens (2008) studie visar på hur viktig betydelsen av att lärare och 

kamrater visar intresse för elevernas varierande bakgrund är. 

Cummins (2017) beskriver på liknande sätt hur identitetsskapande sker också genom att 

undervisningen kopplas till elevernas bakgrund vilket gör att deras erfarenheter bekräftas och 

därigenom stärks deras identitet. Genom att elevernas identiteter bekräftas stärks också deras 

engagemang i skolan (Cummins 2017). 

Denna teori kring vad som är viktigt i elevernas identitetsskapande syns även i en studie av 

hur invandrare formas i skolan av Ann Runfors (2003) där hon har tittat på hur lärare 

handskas med kulturella skillnader i klassrummet. Det visar sig att lärarna inte 

uppmärksammar skillnader på elevernas ursprung och kulturella olikheter för att behandla alla 

lika, vilket leder till att inga olikheter alls avspeglas i undervisningen. Resultatet av att 

försöka utjämna och behandla alla lika i en mångkulturell klass resulterar i att 

Viljan att göra ”invandrarbarnen” jämlika via utjämning i förhållande till ”det svenska” 

och ”det moderna” gjorde i sin tur att de framstod som defekta. Det bidrog också till att 
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deras bakgrund ständigt hamnade i centrum av uppmärksamheten -i form av 

”minuskultur” (Runfors 2003, s. 239). 

Även Charlotte Haglund (2005) har i sin forskning dragit samma slutats. Lärarna strävar efter 

att göra så små skillnader som möjligt mellan eleverna vilket gör att eleverna upplever att de 

inte blir sedda. 

5 Diskussion 
5.1 Relationsskapande och inkludering 
 

Dagens flerspråkiga och mångkulturella klassrum skapar stora utmaningar för såväl lärare 

som elever. Om lärare formar sin undervisning utifrån den forskning som gjorts de senaste 40 

åren nationellt och internationellt är det större chans att de lyckas hjälpa eleverna i deras 

kunskapsutveckling på ett positivt sätt (Cummins, 2017). Social rättvisa och mänskliga 

rättigheter är viktiga aspekter att ta hänsyn till och tänka på i sin roll som lärare. Relationen 

mellan lärare och elev är lika viktig för elevengagemanget liksom vilken 

undervisningsstrategi lärare använder (Cummins, 2017). Lärare har större chans att lyckas i 

sin undervisning med både "svenska" barn och barn med utländsk bakgrund om man skapar 

att bra arbetsklimat i klassrummet och skapar goda relationer med barnen. Det är särskilt 

viktigt att knyta band med elever som har invandrarbakgrund eftersom de i många fall kan 

vara splittrade och otrygga på grund av sin utländska bakgrund eller flyktingupplevelse.   

Forskning visar tydligt på vad som är mest gynnsamt för integreringen och inkluderingen av 

elever med utländsk bakgrund i skolan. Det gäller att tydliggöra mångfalden och använda den 

på ett positivt sätt (Fridlund 2011, Otterup 2005). Försök att tona ner elevernas olikheter och 

behandla alla på ett och samma sätt för att inte uppmärksamma eller tydliggöra mångfalden är 

sällan en gynnsam strategi för varken svenska elever eller elever med utländsk bakgrund 

(Runfors 2003). Återkommande menar forskarna att mångkulturella relationer, 

modersmålsundervisning och delaktighet i sin undervisning är framgångsrikt (Bunar 2010, 

Eklund 2003, Torpsten 2008, Otterup 2005). Många pedagoger försöker att göra sitt allra 

yttersta för att inkluderingen av dessa elever skall bli så bra som möjligt.  

Vad jag kan konstatera utifrån egna erfarenheter men också vad Bunar (2010) kommit fram 

till i Vetenskapsrådets rapport samt även Skolinspektionens (2009) rapport är att strukturen 

och skolornas strategier är väldigt varierande när det kommer till anpassningen av nyanlända 

elever och elever med svenska som andraspråk. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur man 
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skall göra utan varje kommun får godtyckligt lösa detta på bästa sätt utifrån de resurser som 

man har. Därmed så blir upplägget för dessa elever väldigt olika i olika kommuner. Vissa 

kommuner har skapat möjlighet för nyanlända att gå i FBK för att i lagom takt lära sig språket 

och anpassa sig till den ordinarie skolan, medan andra kommuner tillämpar direkt integrering 

i "vanlig" klass. Detta gör att elevernas förutsättningar ser väldigt olika ut vilket också 

avspeglar sig i kunskapsmätningarna.  

Vidare så ser man tydligt i forskningen att inkluderingen av elever med svenska som 

andraspråk också påverkas av andra faktorer utanför skolans värld. Sociokulturella skillnader, 

fördomar, segregering, religion är några aspekter som också har en stor påverkan på hur väl 

barnen och ungdomarna integreras i skolan och samhället i övrigt. Som jag tidigare skrev i 

min analys är samhällsstrukturer är en starkt bidragande orsak till att elever med svenska som 

andraspråk halkar efter i skolan. Skolverkets rapport (2003) visar att elever med utländsk 

bakgrund presterar sämre än infödda svenska elever. Åtgärder för att stävja denna utveckling 

måste göras för eleven i skolan men det måste också göras på samhällsnivå. Hela familjen 

behöver stöd att integreras i samhället (Skolverket, 2003). Detta resonemang stöds också av 

forskning (Parzyk 1999, Runfors 2003). Enligt Runfors (2003) är det av stor vikt att fokus 

ändras från lärarnas undervisningsupplägg och didaktiska kunskaper till att fokusera på 

samhälleliga strukturer kring mångfald och integration.  Mycket pekar på att 

relationsskapande och tydliggörandet av elevers olikheter främjar självförtroendet och känslan 

av inkludering. Torpsten (2008) skriver "Gott bemötande samt att det både var tillåtet att vara 

olika och tillåtet att prata om olikheter, stärkte självförtroendet" (Torpsten 2008, s 120).  

5.2 Brister och förslag på åtgärder 
 
I min studie så har jag funnit att många aspekter när det gäller möjligheter och svårigheter för 

elever med svenska som andraspråk är återkommande i flera studier som gjorts på området. 

Det finns stora möjligheter att skapa bra förutsättningar för dessa elever att nå framgång i 

skolan men det är många delar som spelar in även utanför skolans värld som påverkar detta. 

Samhällets syn på olika kulturer, bostadssegregering, arbetsmarknad är sådant som också har 

betydelse för hur väl elever med utländsk bakgrund lyckas i skolan. När det gäller skolan och 

de åtgärder som går att genomföra där så har Skolinspektionen 2010:16 i sin granskning 

kommit fram till flera brister och konkreta åtgärder som bör vidtas för att främja det 

interkulturella synsättet inom undervisningen.   

Brister i skolan enligt Skolinspektionen (2010:16)  
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- Saknar kunskap om barnens bakgrund och nivå. 

- Svagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. 

- Oklart om ämnet svenska som andraspråk 

- Trygghet tar över lärandet (Skolinspektionen 2010:16, s. 7) 

 

För att lyckas bättre med andraspråksundervisningen och ge barn med utländsk bakgrund 

optimala förutsättningar så föreslår Skolinspektionen (2010:16) att skolan och ytterst lärarna 

bör: 

- Ha höga förväntningar på barnen och utmana barnen i sitt lärande. 

- Se lärandet i förskolan som en viktig del i barnens utveckling 

- Förbättra kartläggningen av flerspråkiga barns erfarenheter, kunskaper, 

språkliga förmågor och livsmiljö. Ta tillvara denna information och använd den 

i utformningen av undervisningen. 

- Ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där språket sätts in i ett 

sammanhang. Språkutvecklingen bör ingå i skolans alla ämnen. 

- Utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och att tydliggöra för 

eleverna vilken betydelse svenska språket har för elevernas utveckling. 

- Bättre samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare. 

 (Skolinspektionen 2010:16, s. 8) 

Mångfalden som idag finns i den svenska skolan är en stor utmaning för skolväsendet. Trots 

att vi haft invandring i Sverige sedan 70-talet har vi inte kommit så långt som vi kanske borde 

ha gjort i utvecklingen av undervisningen av elever med utländsk bakgrund. Detta påvisar 

både Eklund (2003) & Fridlund (2011) i sina avhandlingar. Interkulturellt lärande har funnits 

länge som en del i styrdokumenten men inte tillämpats i skolan i den utsträckning som är 

önskvärd för att nå framgång med den mångkulturella synen och skapandet av förståelse för 

att människor är olika. Eklund (2003) menar  

Att det finns elever med olika bakgrund på en skola innebär inte med automatik att 

kunskap om och förståelse för varandras livsvillkor ökar. Ofta krävs det en medveten 

strategi vid skolan för att åstadkomma ett interkulturellt lärande (Eklund 2003, s. 349). 

Detta menar även Hyltenstam & Lindberg (2013) kring införandet av SVA som ämne i 

svenska skolan. Att enbart införa ett nytt ämne i skolan för minoritetselever löser inte 

elevernas språkproblem och utanförskap fullt ut. Rådande värderingar, ideologier och 
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attityder i samhället i stort påverkar minoritetselevernas anpassning till skolan och samhället. 

Integrationen behöver ske ömsesidigt mellan både majoritetsinvånare och minoritetsinvånare. 

Båda grupper behöver anpassa sig till varandra för att nå framgång i integrationen i ett 

mångkulturellt samhälle. Även om många rapporter visar på brister kring elever med svenska 

som andraspråk finns det också ny forskning 2016 som visar på att svenska 

utbildningsinsatser och åtgärder för flyktingbarn överträffar flera andra europeiska länder, 

vilket är positivt.  

5.3 Modersmålsundervisningen 
 
Modersmålsundervisningen i svenska skolan har i många år varit omdebatterad. All forskning 

visar tydligt på vikten av att ha ett fungerande modersmål för att kunna tillägna sig ytterligare 

ett språk. ”Att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska” 

(Skolinspektionen 2010:16, s 13). 

Det är därför viktigt att elever med annat modersmål än svenska erbjuds bra och kompetent 

modersmålsundervisning i skolan. Det gynnar alla inte bara eleverna själv utan också 

klasskamrater eftersom att eleverna kan socialisera med varandra snabbare på ett bra sätt och 

även samhällsnyttoeffekterna gynnas av att eleverna får modersmålsundervisning vilket gör 

att de i förlängningen snabbare och lättare lär sig det svenska språket.  

6 Reflektion 
 
I flertalet rapporter kring svenska som andraspråk, lärande för nyanlända, språk- och 

kunskapsutveckling i skolan och forskning på området svenska som andraspråk, integration, 

nyanlända, interkulturellt lärande och så vidare kan man se att det finns mycket bra i 

undervisningen men också många brister. Cummins (2017) anser att svenska forskare är mer 

kritiska till utbildningspolitiken i Sverige än vad forskare i andra europeiska länder är, vilket 

jag till viss del kan hålla med om. Mycket görs och har gjorts inom utbildningspolitiken i 

grundskolan och för elever med utländsk bakgrund.  

 

Det är svårt att få alla elever att nå framgång i skolan och känna sig delaktiga. Inkludering 

handlar om en känsla som är svår att uppnå tillfredställande för samtliga elever. Vad jag 

konstaterar efter att ha gjort denna litteraturstudie är vikten av att skapa goda relationer till 

sina elever och deras föräldrar. Det gör man genom att ta reda på så mycket som möjligt om 



 
27 

elevernas bakgrund och erfarenheter. God kommunikation med eleverna samt försöka anpassa 

undervisningen så mycket som det är praktiskt möjligt till elevernas förutsättningar är två 

viktiga delar i att nå framgång med elever med som har svenska som andraspråk, och dessa 

delar är också viktiga för elever med svenska som modersmål. Relationsskapande och god 

kommunikation med eleverna är viktiga delar också i ett inkluderingsperspektiv. I vissa fall 

kanske särskild undervisning är den bästa lösningen, men då är det viktigt att kommunicera 

detta med eleverna och deras föräldrar. Fridlund (2011) skriver också om det i sin avhandling 

Interkulturell undervisning- ett pedagogiskt dilemma. 

 

För att kunna legitimera särbehandling och särlösningar, krävs enligt 

Mörkenstam (2004), svar på frågorna varför en grupp ska behandlas annorlunda, 

hur den ska behandlas annorlunda samt vilka som ska få ta del av eller komma i 

åtnjutande av särbehandlingen (Fridlund 2011, s. 16). 

Utifrån min studie så kan man se att intentionerna i skolan att hjälpa elever med andraspråk 

att få en likvärdig utbildning som elever med svenska som modersmål i många fall är väldigt 

svåra att förverkliga. Det krävs förändringar av attityden i samhället för att nå ännu större 

framgång med dessa elevers resultat i skolan.  Det finns en mängd olika dokument att tillgå 

hos Skolverket och Vetenskapsrådet. Det handlar om allmänna råd och stöddokument som är 

skrivna för lärare som undervisar nyanlända och elever med svenska som andraspråk. Dessa 

kan vara ett bra stöd till lärare som känner sig otillräckliga i sin interkulturella undervisning. 

Viktigt att tänka på är att ”En viktig framgångsfaktor i arbetet med flerspråkiga barn är att 

personalen ser flerspråkighet och mångkulturalitet som en tillgång” (Skolinspektionen 

2010:16, s.17) 
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