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Abstract 

Josefin Gripenberth (2014). Students with Swedish as a second language. Independent 

Project, Swedish, Specialization in Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 

credits. School of Humanities, Education and Social Sciences.  

My essay is about children who immigrate to Sweden and have to learn the Swedish language 

at a very fast pace when they attend monolingual classrooms. I have studied the ways in 

which teachers try to involve these children in the classroom activities. I have also studied 

how the social life of immigrant children are impacted by their use of Swedish as second 

language. 

 

My research is based on interviews of 3 teachers from different schools with different 

approaches when dealing with the second language learners. The study is also based on 

relevant literature. The teachers had some difference of opinions but for the most part they 

held similar views. 

 

The study shows that social interaction with native Swedish pupils is of the up most 

importance, these children need to feel accepted and safe in the classroom before they can 

concentrate on learning the new language. The monolingual classroom has its advantages and 

disadvantages but the 3 teachers all agreed that it provides the fastest way to learn Swedish. 

This point of view can however be challenged.  

 

Keywords: Swedish as a second language, social ensemble, integration 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

2. Syfte .................................................................................................................................................... 3 

3. Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

4. Metod .................................................................................................................................................. 5 

4.1. Urval ............................................................................................................................................. 6 

4.2. Analys ........................................................................................................................................... 7 

5. Resultat ................................................................................................................................................ 7 

5.1. Hur det sociala samspelet påverkar .............................................................................................. 8 

5.1.1. Förberedelseklass .................................................................................................................. 8 

5.1.2. Tillhörighet ............................................................................................................................ 8 

5.1.3. Föräldrakontakt ..................................................................................................................... 9 

5.1.4. Delaktighet .......................................................................................................................... 10 

5.1.5. Konflikter ............................................................................................................................ 10 

5.2. Enspråkiga klassrum ................................................................................................................... 11 

5.2.1. Svensktalande klassrum....................................................................................................... 11 

5.2.2. Hemspråksundervisning ...................................................................................................... 11 

5.2.3. Kultur................................................................................................................................... 11 

5.2.4. Likvärdig utbildning ............................................................................................................ 12 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 13 

Referenser .............................................................................................................................................. 15 

Bilaga intervjufrågor ............................................................................................................................. 16 

 

 

  



3 
 

1. Inledning 

 

Jag intresserar mig för elever som kommer till Sverige innan eller under skoltiden och får 

börja skolan med svenska som andraspråk. Detta intresserar mig då multikulturella skolor 

ökar och lärare bör utveckla strategier för hur de tar hand om dessa elever på bästa sätt. 

Eftersom vi har ett enkelspråkigt klassrum så blir det i princip svenska eleverna lär sig även i 

de andra ämnena. Elever med annat modersmål har då endast undervisning på sitt modersmål 

några få timmar i veckan. Det står dock i läroplanen (2011) att skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som har svårigheter att nå målen. Om eleverna inte behärskar svenska språket får 

de stora svårigheter att förstå undervisningen eftersom den är på svenska. Det som intresserar 

mig är hur lärarna agerar i klassrummen för dessa elever.  

 

2. Syfte 

 

Syftet är att klarlägga hur lärarna undervisar i klassrum med flera elever med svenska som 

andraspråk. Jag vill ta reda på hur lärarna agerar i klassrummet för att alla elever ska vara 

delaktiga och förstå undervisningen.  

Mina frågeställningar är:  

– Hur fungerar det sociala samspelet mellan svensktalande elever och elever med svenska 

som andraspråk?  

– Hur påverkas elever med svenska som andraspråk av enkelspråkiga klassrum?  

 

3. Bakgrund  
 

Följande litteratur har jag valt som är relevant för min studie. Litteraturen redogör för 

andraspråkselevers vardag och skolgång. 

I boken Komma till tals. Flerspråkiga barn i förskolan (Myndigheten för skolutveckling 

2004) förklarar författaren att det är viktigt för barn att lära sig sitt modersmål. Då lär de sig 

inte bara språket och dess grammatik utan språkets normer och värderingar. Det är i 
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modersmålet de socialiseras in i en kultur. Modersmålet är viktigt för barnets självkänsla och 

identitet (Myndigheten för skolutveckling 2004).  

I en rapport från Vetenskapsrådet behandlas frågan om elever med svenska som andraspråk 

(2012). I Sverige har skolan en skyldighet att ge eleven modersmålsundervisning från 7 år. 

Förberedelseklass beskrivs som en klass dit nyanlända elever i grundskolan kommer. 

Eleverna ska lära sig grunderna i svenska språket och introduceras i det svenska samhället. 

Samtidigt tas deras egna ämneskunskaper tillvara med hjälp av en lärare på elevens 

modersmål. I rapporten skrivs det också att för att lära sig svenska som andraspråk så behöver 

eleven få möjlighet att utveckla ett vardagligt språk för att kunna samspela med 

klasskamraterna och lärarna etc. De måste kunna utveckla ett språk så att de gör sig förstådda 

och kan uttrycka sina kunskaper i olika ämnen. Så fort andraspråkseleven har fått grunderna i 

det svenska språket ska eleven integreras i den ordinarie klassen. Andraspråksutveckling tar 

tid och de finns forskning som visar att dessa elever inte når samma nivåer inom svenska som 

sina svenska klasskamrater (Vetenskapsrådet 2012). 

Monica Axelsson skriver i Svenska som andraspråk (Hyltenstam & Lindberg 2004) att om 

alla barn i både förskola och grundskola ska få tillgång till en likvärdig utbildning krävs det 

en organisering av utbildningen som ger möjligheter för barnen att minst uppnå godkänd 

oavsett utgångsläget. Detta har man dock inte uppnått visar skolstatistiken. Undersökningar 

har istället visat att elever med svenska som andraspråk halkar efter genom skolgången.  

Följande faktorer är särskilt centrala för elever med svenska som andraspråks skolframgång:  

– det sociopolitiska sammanhanget 

– sociala och kulturella processer i de miljöer barnet befinner sig i 

– förskolans och skolans organisation 

– förstaspråkets användning och status i förskolan och skolan 

– utformningen av undervisningen i och på andraspråket  

– den pedagogik som bedrivs i förskolan och skolan 

– utformningen av den bedömning av barnets utveckling som görs i förskolan och 

skolan 
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– förskolans och skolans kontakt med föräldrar eller målsmän 

– barnets tankeutveckling, kunskaps- och identitetsutveckling. (Hyltenstam & Lindberg 

2004 s. 505)  

Alla dessa faktorer spelar in för elevens skolgång. Ett barn bör kunna sitt förstaspråk bra då 

det är det språket vi utvecklar vårt tänkande med. Det är det språk som vi förstår och lär bäst. 

Axelsson skriver också att barnens tankeutveckling och lärande går långsammare om de 

endast får undervisning på sitt andraspråk. Det är de barn som får utbildning på både första- 

och andraspråket som hinner ikapp de enspråkiga. Därför är det viktigt med anpassning för 

eleven med hjälp av förstaspråket vilket Thomas & Colliers studie som Axelsson analyserar 

tar upp (Hyltenstam & Lindberg 2004). 

Kerstin Nauclér skriver i Hyltenstam och Lindberg (2004) att genom den språkliga 

socialisationen lär sig barnen språk, normer för hur de ska bete sig i vissa situationer, vad som 

är rätt och fel samt när de ska tala eller lyssna. Inger Lindberg skriver i samma bok att 

samtalet har en viktig roll i språkutvecklingen. Samtal mellan elever eller elev och lärare 

handlar om att förstå den andra och stötta den i samtalet. Dock blir samtalen mer begränsade 

ju mer man fokuserar på själva språket.  

 

4. Metod 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där materialet samlas in genom intervjuer av 

lärare på olika skolor. Robert K. Yin (2013) skriver att forskaren ska vara lyhörd vid 

intervjun, ställa bra frågor och även följdfrågor till något informanten har sagt. Det är också 

viktigt att forskaren är insatt i ämnet. Studien ska också vara värdefull så att den intervjuade 

kan känna att svaren blir uppskattade och betyder någonting. Som forskare bör man ge rum åt 

den intervjuade under en intervju. Det är viktigt att forskaren lyssnar och är aktiv genom att 

t.ex. nicka när svaren kommer och genom att ställa följdfrågor vid något extra intressant (Yin 

2013). Detta gör att intervjun blir mer intressant och att den intervjuade känner sig hörd. Det 

är genom intervjuer som jag får svar på mina frågeställningar om hur lärarna agerar och hur 

eleverna påverkas genom deras egna observationer. Genom intervjuer får jag raka svar på hur 

de gör och uppfattar klassrumssituationer. Den här typen av kvalitativa forskningen kallas för 

fenomenografisk vilket Staffan Larsson skriver om i sin artikel Kvalitativ analys - exemplet 
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fenomenografi (2011). Denna metod handlar om att tolka och förstå. Inom fenomenologin har 

intervjuer utgjort det empiriska materialet. Det är främst för att forskaren ska kunna få reda på 

hur informanten tänker och föreställer sig sin värld (Larsson 2011). Det är den här typen av 

intervjuer som utgör också mitt material. Alla namn som nämns i denna studie är påhittade.  

Robert K. Yin (2013) och Andreas Fejes och Robert Thornbergs (2009) skriver om just den 

här typen av kvalitativ forskning. Denna forskning utgår ofta från forskarens tolkning av 

mindre strukturerat datamaterial t.ex. intervjuer. Intervjuer används ofta vid forskning som 

handlar mycket om förståelse och om hur människor tänker och agerar.  

 

4.1. Urval 

 

Jag har valt ut tre lärare i olika klassrum på olika skolor i olika kommuner. Tanken bakom 

detta är att jag vill se om lärarna agerar olika i klassrum med fler eller färre elever med 

svenska som andraspråk. Jag vill bland annat undersöka hur lärarna format klassrummen och 

hur de agerar i grupper eller två och två. Enligt Quennerstedt (2014) kan man också under en 

intervju få svar på sådant som inte kan observeras, människors åsikter och känslor 

(Quennerstedt 2014). Jag har egen erfarenhet från dessa tre skolor som jag valt, vilket också 

är orsaken till att jag valde dem. Jag ville ha olika skolor jag kunde jämföra svaren och 

förhoppningsvis få med olika synsätt och åsikter. 

Lärare 1 (Stina): Första skolan jag valde för en intervju är en skola där det finns en 

förberedelseklass och där eleverna först kommer till en klass med elever som har svenska som 

andraspråk. Där lär de sig grunderna med språket och slussas sedan ut till den klass som 

bedöms lämplig. Lärare 1 hade två elever just nu som har svenska som andraspråk men har 

haft flera stycken förut. Det var en tredje klass på en skola på en mindre ort. 

Lärare 2 (Malin): Andra skolan jag valde har ingen förberedelseklass. Den finns på en mindre 

ort och har inte haft så många elever som har svenska som andraspråk. Det har varit en eller 

ingen andraspråkselev i klassen då. Skolan har inte heller någon hemspråksundervisning. 

Läraren arbetar med en annan lärare och de delar på första och andra klass och lärarna jobbar 

mycket tillsammans.  

Lärare 3 (Ebba): Tredje skolan jag valde har inte heller någon förberedelseklass, men de har 

dock många elever som har svenska som andraspråk. Skolan finns på en lite större ort och har 
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hela tiden haft mycket elever med invandrarbakgrund. Skolan har hemspråksundervisning 

som börjar från första klass, läraren som jag intervjuade har dock en förskoleklass. Skolan har 

bestämt att hemspråksundervisningen börjar från första klass då de tycker att det är tillräckligt 

mycket nytt i förskoleklass redan som det är. 

I valet av frågor (se bilaga) har jag utgått ifrån mina frågeställningar och tagit med det som är 

relevant för ämnet. Intervjuerna är ostrukturerade och det blev mycket följdfrågor.  

 

4.2. Analys 

 

Jag har utgått från en metodansats ur Fejes & Thornberg (2009). 

Datainsamlingen pågår samtidigt som analysen. Datainsamlingen handlar om vad forskaren 

får ut av sina observationer och intervjuer. Genom att analysera samtidigt som forskaren 

fortfarande samlar in material så bildas nya idéer och nya frågor väcks som då kan hjälpa till 

att styra den fortsatta forskningen. Till min egen datainsamling använde jag mig av 

ljudinspelning. Jag frågade informanterna om det gick bra att spela in samtalet. Inspelningen 

underlättade materialinsamlingen avsevärt. Jag transkriberade sedan av intervjun. 

Nästa steg i Fejes & Thornbergs metodguide är kodning av det inspelade materialet. Nu ska 

forskaren ta reda på vad data handlar om och utveckla olika kategorier. All datamaterial läses 

och man tar ut det relevanta. Forskaren jämför materialet och läser det flera gånger och gör ett 

teoretiskt urval för det som behövs till studien, med andra ord tar ut det viktigaste och sorterar 

det i olika kategorier. Larsson (2011) skriver att vid en analys ska forskaren läsa och 

reflektera och upprepa detta flera gånger och formulera kategorier och kritiskt granska sina 

resultat. Detta innebär att förståelsen förbättras ju mer forskaren fördjupar sig i materialet. 

Kärnan i analysen är jämförelser och skillnader. Fenomenologin handlar om tolkning och att 

reflektera det som är underförstått (Larsson 2011).  

 

5. Resultat 

 

Studien utgår från informanternas svar som jag sedan tolkat med fokus på det sociala 
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samspelet och elevernas påverkan i det enspråkiga klassrummet. Det som är skrivet med 

kursiv text är lärarnas egna ord. Transkriptionen är enkel med fokus på innehåll.  

5.1. Hur det sociala samspelet påverkar 

5.1.1. Förberedelseklass 

 

Malin tycker inte att skolorna bör ha förberedelseklasser, bättre de kommer till klassen direkt 

än att gå i en klass och lära sig lite sen ryckas därifrån in i en ny klass. Om majoriteten talar 

svenska då har dom ju inget annat alternativ. Läraren menar att det blir en otrygghet för 

denne eleven att först hamna i en förberedelseklass i ett par månader och sedan slitas därifrån 

till den riktiga klassen. Malin menar alltså just för att dom kommer till en klass som är till 

största delen svenska barn.. så är det nog bara positivt, alltså jag kan tänka att om man 

landar och liksom bara trycker in så det blir en majoritet så tänker jag att missnöjet blir 

större. Här påstår Malin att det är majoritet med andraspråkselever och hon tänker då att 

eleverna skulle må bättre om de kommer direkt till klassen, då har de inte så mycket annat val 

än att lära sig det nya språket då alla i omgivningen pratar det. Det sociala spelar stor roll för 

lärandet i det svenska språket menar Malin. Det sociala samspelet med de svenska eleverna är 

den avgörande faktorn för lärandet. Språkinlärningen går fort för de flesta då de omges av 

språket och behöver det för att skaffa kompisar menar läraren. 

Stina menar istället att det är bra att eleverna får vara i en förberedelseklass innan de kommer 

till själva klassen. De får lära sig att tala, läsa och skriva innan de sätts in i den vanliga 

klassen, alltså får de vara där rätt så länge, jag tror att Kalle var där ett halvår innan han kom 

hit o han hade lärt sig o läsa på den korta tiden och lärt sig att skriva. Det är en slags 

trygghet att få vara med andra elever som inte heller kan språket menar Stina. De har samma 

förutsättningar och de kan våga prata utan att vara rädda för att andra ska skratta år dem. Det 

är en intensiv utbildning för dessa elever och ofta har hjälp av lärare eller andra elever som 

talar samma språk. Då kan de förklara på deras modersmål om det är något de inte förstår 

vilket kan vara betryggande för dem.  

5.1.2. Tillhörighet 

 

Alla lärare som jag intervjuat har en liknande uppfattning om att det sociala påverkar väldigt 

mycket. Lärarna menar att det är extra viktigt för elever som flyttat till Sverige och inte kan 

språket att få känna sig trygga. Det är oftast ännu viktigare för dem att skaffa sig kompisar 
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och få känna en tillhörighet med sin grupp. De måste känna sig accepterade i gruppen för att 

kunna hitta sig själva vilket lärarna menar är det viktigaste, speciellt om eleven fått fly ifrån 

sitt hemland. Då måste de känna sig välkomna och att de faktiskt får ett hem som ingen kan ta 

ifrån dem. 

Alla lärare har också haft flera elever som deltagit i aktiviteter som rör traditioner och svenska 

seder i skolan. Det har varit någon enstaka som inte velat följa med till kyrkan men de flesta 

anpassar sig till det svenska samhället, säger Ebba. Lärarna menar att nu för tiden är barn så 

vana vid att vissa äter en annan mat eller har slöja på sig. Vissa svårigheter kan dock uppstå 

när de fortfarande är små och inte kan förklara hur de tänker eller menar. Elever som har en 

annan religion har ofta olika syn på saker menar Ebba:  

De kan ju vara lite trassel för de finns dom som inte vill duscha ihop med dom andra 

och de kan ju kännas tror jag lite utpekande för dom andra frågar ju ofta varför gör 

inte du de och byter om, till exempel en tjej som alltid går in på toaletten och byter om, 

de har hon ju fått hemifrån att hon ska göra. Jag tror att hon själv tycker det är ganska 

jobbigt därför de blir lite kluvet då när vi säger att alla ska duscha och byta om och 

sådär. 

Det läraren syftar på är att det blir en krock för eleven som får olika direktiv från lärare och 

hemmet. Där måste det finnas en kommunikation så att inte eleven kommer i kläm menar 

Ebba. Alla vill passa in och vara lika vilket kan vara svårt när man kommer från en annan 

kultur än den som finns i Sverige. Små barn förstår inte varför och ofta kan inte 

andraspråkseleverna förklara det heller, det är så de har i sin familj, det är deras vardag.  

5.1.3. Föräldrakontakt 

 

Jag tog också upp föräldrakontakt under intervjuerna. De flesta föräldrar är väldigt 

engagerade och läser också svenska för att de ska kunna anpassa sig bättre i samhället berättar 

Stina, det är väldigt olika som Göstas föräldrar dom vill ju vara som oss och tillhöra vår 

kultur och vara precis som vi. Föräldrarna är ofta väldigt intresserade av sina barns skolgång 

och vill vara med och lära sig. Dock finns de som inte kan svenska överhuvudtaget och då får 

skolan använda sig av tolkar vilket är problematiskt. Det blir inte samma kontakt som lärarna 

önskar utan de har endast kontakt med föräldrarna om det är något allvarligt, vilket inte heller 

är bra som Ebba understryker. När lärarna använder sig av tolk missar de mycket av de 

mindre sakerna läraren ofta tar upp med andra föräldrar. Det blir bara de stora sakerna som 
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kommer upp i till exempel ett utvecklingssamtal. Föräldrakontakten är extra viktig för elever 

vars föräldrar som inte talar svenska för att kunna känna trygghet. Det är också viktigt för 

föräldrarna att få reda på vad som händer i skolan då allt är på svenska och eleven inte alltid 

kan förklara.  

5.1.4. Delaktighet 

 

Delaktigheten för elever med invandrarbakgrund är lika viktig som för de andra eleverna 

menar lärarna som inkluderar alla elever i sina gruppövningar. Det enda som är speciellt är att 

lärarna kanske stannar hos dem för att förklara lite extra eller kontrollerar så att de förstår 

Men det kan vara likadant för de svenska eleverna. Klassrumsmiljön behöver inte heller 

utgöra så stor skillnad endast för dessa elever. När dom kom i början så vart de ju att till 

exempel samlingen på morgonen blir mer bilder istället för att bara skriva eller prata för att 

dom ska förstå, när vi går igenom dagen typ. Annars har det nog inte varit så stor skillnad. 

Dessa elever kan känna ett större behov av delaktighet och behöver inte bli utpekade om 

lärarna behandlar alla elever så lika som möjligt. Lärarna är väldigt tydliga med att det inte 

bara är andraspråkseleverna som behöver extrahjälp med vissa uppgifter, även de 

svensktalande eleverna kan behöva höra uppgiften en gång till. Delaktigheten är viktig för att 

elever med invandrarbakgrund ska känna sig som en i gruppen.  

5.1.5. Konflikter 

 

Många konflikter kan uppstå genom att andraspråkselever inte förstår språket helt. Det kan 

uppstå en situation då de tror sig ha blivit retade vilket inte alls var meningen från början. 

Stina ger ett exempel Gösta hade en ny frisyr och det var en lite högre frisyr och så då sa dom 

vad tjockt hår du har och de förstod inte Gösta, han trodde att dom reta honom, men dom 

ville bara säga att han var fin i håret, att han hade tjockt hår. När eleverna är helt nyanlända 

är det extra svårt. Det blir lätt konflikter och ibland bara genom ett missförstånd eller för att 

eleven inte kan förklara riktigt menar lärarna. Det som är negativt med det sociala samspelet 

med svensktalande elever är att det blir mycket missförstånd när de inte kan de sociala 

normerna eller språket helt. Andraspråkseleverna kan också säga saker som de själva inte 

förstår helt och som inte alls passar, eller att de inte kan förklara sig. När barnen är små är 

konflikterna oftast inte så stora, men det är ändå viktigt att lära sig den grundläggande 

svenskan så dessa konflikter inte uppkommer då de är onödiga.  
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5.2. Enspråkiga klassrum  

5.2.1. Svensktalande klassrum 

 

Alla lärare som jag intervjuat är överens om att elever med svenska som andraspråk lär sig 

svenska snabbast genom att vara i ett svensktalande klassrum. När allt runt omkring sker på 

svenska blir de tvingade att lära sig språket för att kunna vara delaktiga. Sedan går det alltid 

olika fort för olika personligheter, t.ex. Malin uttryckte att personligheterna spelar stor roll. 

De som vågar prata och utrycka sig lär sig fortare än den som är tyst och inte vågar prata. 

Därför är det inte säkert att alla elever lär sig svenska bäst i ett enkelspråkigt klassrum. Det 

kan göra att de inte vågar prata för rädslan att säga fel och att klasskompisarna ska skratta åt 

dem. Alla är olika och vi lär olika snabbt, men enligt lärarna betyder omgivningen mycket 

också. När de bara får vara med i det enspråkiga klassrummet så har de inget annat val, alla 

vill passa in och då måste de lära sig språket för att kunna kommunicera med sina 

klasskamrater.  

5.2.2. Hemspråksundervisning  

 

Det är väldigt lite hemspråksundervisning i skolorna, bara några få timmar eller ingen alls. 

Ofta tycker inte familjen att den är viktig om de pratar sitt hemspråk hemma. Lärarna anser att 

barnet får den kunskap det behöver därifrån. Lärarna menar att hemspråket är en väldigt viktig 

faktor för dessa elever, det är en trygghet i sig att ha sitt språk. Om ett barn kan lite på sitt 

hemspråk och lite svenska så kan det skapa problem. Stina menar att de är ju liksom på sitt 

modersmål som man känner när man ska uttrycka sig, då är de ju på modersmålet. Läraren 

menar att det är vårt förstaspråk vi tänker med, därför är det viktigt att ha ett språk som "sitt". 

Det vi mest använder oss av i tanken och vi uttrycker våra känslor på. Det är på det språket vi 

utvecklar vårt tänkande och vår identitet. 

5.2.3. Kultur 

 

Lärarna menade också att det är bra för elever med svenska som första språk att vara med 

elever som har svenska som andraspråk. Eleverna kan lära sig mycket av 

andraspråkseleverna, om andra kulturer och religioner. Då får dessa elever känna sig lite 

viktiga också, de har något de andra inte har. Stina sa ibland så säger ju dom andra någonting 

om att Gösta och Kalle säger fel men då brukar jag framhålla hur mycket dom kan egentligen 
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och att allting är tvärtom. Eftersom dessa elever talar arabiska innebär det att de inte har vårt 

latinska alfabet, de läser och skriver från höger till vänster. Detta är viktigt att faktiskt 

poängtera när de andra barnen menar att de säger fel, tycker Stina. Det är en ganska stor 

bedrift att kunna två helt olika språk. Detta är också viktigt att påpeka för de andra eleverna 

menar Stina. Om de andra eleverna då retar andraspråkseleverna kan det bli konsekvenser. 

Vissa kanske inte vågar prata av rädsla för att säga fel och då utvecklas deras språk inte lika 

snabbt. Därför måste läraren vara med och förklara så de andra barnen förstår varför de pratar 

som de gör ibland. Samtidigt lär sig de svenska eleverna mycket av dessa elever då de kan 

berätta om sitt land och sin kultur. Det kan vara ett bättre sätt för eleverna att lära sig på än att 

läsa i en bok. 

5.2.4. Likvärdig utbildning  

 

Lärarna menar att elever med svenska som andraspråk får en likvärdig utbildning som de 

svenska barnen. Det gäller bara att de får bra språkundervisning i början så de klarar språket 

för annars kan det bli problem. De här eleverna behöver extra stöd i början och bör få det för 

att de ska kunna lära sig snabbt och skaffa sig samma förutsättningar för den vidare 

utbildningen på samma sätt som de andra eleverna. Språket spelar roll i alla ämnen, därför  är 

det så svårt i början att klara målen. Malin berättar: 

 jag släppte vidare en elev, hon var inskriven som årskurs tvåa och hade i princip gått 

nio månader. Hon hade ju gjort stora framsteg på den tiden men man kan ju aldrig ha 

hämtat igen allt liksom så då kände jag ju mig liksom hjälp, hur ska hon klara just dom 

här ämnena som no/so och såna när hon inte har språket med sig och läsningen och 

sådär. 

Bara de lär sig språket så tar de ikapp de övriga ämnena menar Malin. Hon menar att vi inte 

kan mäta eleverna med svenska som andraspråk med de enspråkiga eleverna. Målen är samma 

för alla elever, men ett barn som kommer till Sverige lär sig mer på nio månader än de 

svenska barnen. Malin nämner no- och so-ämnena, vilket de inte har lika mycket på lågstadiet 

som i de högre åldrarna. Eleverna måste bli mer självständiga i de högre klasserna vilket gör 

det svårare om de inte kan språket helt.  
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6. Diskussion 

 

Elever med svenska som andraspråk kastas ofta väldigt tidigt in i ett enkelspråkigt klassrum 

då det ofta saknas lärare vilket Vetenskapsrådet (2012) inte beskriver som det bästa sättet. De 

menar att klassrummet ska vara tvåspråkigt, modersmålet är viktigt för andraspråkseleverna. 

Modersmålsundervisningen är tyvärr inte en självklarhet i alla skolor i Sverige, enligt de 

intervjuande lärarna. Det skulle behövas mer resurser men då krävs pengar vilket inte finns 

inom skolan just nu, menar lärarna. Stina menar att föräldrarna anser att de pratar språket 

hemma så de inte behöver någon mer undervisning i språket. De svensktalande barnen har 

svenskundervisning flera gånger i veckan. Hur stor nytta barnen har av 

hemspråksundervisning beror mycket på vilken ålder barnen har när de kommer till Sverige 

och hur mycket de kan på sitt modersmål spelar också in mycket.  

Lärarna menar att andraspråkseleverna lär sig snabbast i det enkelspråkiga klassrummet för de 

är då tvingade att lära sig språket. Men hur eleverna påverkas är en annan sak, de skiftar 

säkerligen mellan identiteter. För vissa elever kan det bästa sättet att komma in i det svenska 

samhället vara det enspråkiga klassrummet. Men för vissa kan detta bli negativt, de känner sig 

inte trygga i den miljön p.g.a. de inte kan språket eller kulturen. De vågar inte prata och då 

blir det tvärtom istället, det tar ännu längre tid att komma in i svenska språket. 

Svenska som andraspråk är ett eget ämne som ersätter ämnet Svenska för dessa elever. Då 

dessa elever oftast får gå till en lärare utanför klassrummet kan det underlätta för dem att våga 

prata och uttrycka sig. Axelsson (2004) skriver att skolorna börjar andraspråksutbildningen så 

tidigt som möjligt för att det språket ska kunna fungera för tänkandet och lärandet senare i 

framtiden. 

Det sociala är en viktig faktor för andraspråkseleverna för deras självkänsla och trygghet i 

skolan. De behöver känna sig delaktiga och som en i gruppen. Språket försvårar det lite grann 

men det är viktigt att de också kan göra sig hörda. Enligt lärarna lär sig dessa elever mest när 

de interagerar med svensktalande elever. Det blir en lek och de behöver inte tänka efter och de 

kan härma dessa elever. I en lek är inte alltid språket det viktigaste. De kan visa varandra och 

de lär känna varandra på det sättet.  

Många andraspråkselever kommer från ett oroligt land och då blir det extra viktigt med 

tillhörigheten. De rycks ifrån sitt hem, ofta ovilligt menar Malin, då de behöver känna sig 

välkomna till deras nya hem och samhälle. Allting är nytt för dem, därför är samspelet med 
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andra barn så viktigt. De vill vara så normala som möjligt, vill leka och agera som alla andra. 

Samtidigt lär sig andraspråkselever mycket via samspelet, genom lekar så lär de sig språk, 

normer, mycket mer än vi tror säger lärarna i intervjuerna. Det sociala är det viktigaste menar 

Stina, att de känner sig accepterade i gruppen.  

Samtal mellan eleverna och lärarna, eller bara ett socialt samspel gör att eleverna lär sig 

mycket om normer, ord och språk. Som Lindberg (2004) skrev så lär sig andraspråkseleverna 

sig mycket bara genom att umgås med svensktalande elever. Genom samtal och lek får de 

mycket kunskap både i och om det svenska språket.  

Det kan alltid finnas svårigheter i det sociala samspelet, vi har alla olika personligheter, hur vi 

agerar med andra och hur öppna vi är. Det spelar in mycket, men barn vågar de oftast mer än 

när de växer upp enligt lärarna. Det handlar mest om lek när de är små och därför är det 

viktigt att barnen lär sig svenska i låg ålder, då har de inte lika mycket att ta ikapp. Eleverna 

lär sig av varandra hela tiden, alla parter.  

 

Min undersökning talar för mer hemspråksundervisning för andraspråkselever. Jag tror att det 

är viktigt att ha ett språk som är ens eget språk, det kan lätt uppstå problem om en elev inte 

behärskar något språk ordentligt. Det som verkar vara den snabbaste vägen till att lära sig 

svenska är att sättas in i en klass direkt och tvingas lära sig det nya språket. Men det kan vara 

problematiskt för vissa individer. Det är nog väldigt olika hur eleverna klarar av att anpassa 

sig till sin klass. Alla kanske inte klarar att börja en svensktalande klass direkt. Det är dock 

därifrån andraspråkseleverna lär sig svenska språkets normer och regler. Modersmål och 

svenska behöver inte stå i motsatsställning till varandra. Man kan i stället stimulera alla 

barnen till att använda alla sina språk i så många sammanhang som möjligt, både i 

klassrummet, hemma och tillsammans med sina kamrater.  Då berikar de olika språka och 

kunskaper varandra ömsesidigt. Vilket jag tycker stämmer överens med de resultat jag fått 

fram i studien, eleverna behöver både och bör hitta en balans mellan sitt eget språk och det 

svenska språket. 
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Bilaga intervjufrågor 
 

1. Har du någon erfarenhet med elever som har svenska som andraspråk?  

2. Påverkas klassrumsmiljön något av elever med svenska som andraspråk? Skulle det sett 

annorlunda ut annars, varför?  

3. Vad anser du är positivt för dessa elever i ett enkelspråkigt klassrum ?  

4. Vad anser du är negativt för dessa elever i ett enkelspråkigt klassrum?  

5. Hur agerar du i klassrummet för att alla ska vara delaktiga i undervisningen?  

6. Hur viktigt tror du klassrumsmiljön är för dessa elever?  

7. Hur påverkas dessa elever av det sociala samspelet med elever födda i Sverige?  

8. Hur viktigt tycker du att det är att elever med svenska som andraspråk anpassar sig till 

svenska traditioner, seder och samhälle?  

9. Hur anser du att språket påverkar elevernas skolgång?  

10. Eleverna har ofta inte alls lika mycket skoltid till sitt modersmål som svensktalande 

elever, hur tror du detta påverkar dem? Rätt/fel?  

11. Agerar du på något sätt annorlunda mot dessa elever än andra vid vardagliga situationer, 

t.ex. bråk på rasten?  

12. Vilket är det bästa sättet enligt dig att få elever med svenska som andraspråk känna sig 

delaktiga?  

13. Anser du att dessa elever får en likvärdig utbilning som alla andra?  

14. Hur tror du svårigheter i svenska språket påverkar det sociala i skolan?  

15. Hur viktigt tror du att det sociala är för dessa elever?   


