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Abstract 
Elin Hellström (2016). Undervisning i svenska som andraspråk: En kvalitativ studie om 

lärares arbete med flerspråkiga elever (Teaching in Swedish as a second language: a 

qualitative study of teachers' work with multilingual pupils). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 

15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

With the immigration taking place in Sweden right now, there are a lot of newly arrived 

children in Swedish schools. These children do not have Swedish as their native language, 

and should therefore be taught Swedish as a second language. This essay will address how 

schools work with pupils who have Swedish as a second language. The purpose of this study 

is to illustrate the different approaches in the lower grades, where teaching in Swedish as a 

second language takes place. My research is based on qualitative method, and includes 

interviews with five teachers teaching in Swedish as a second language. Intercultural 

education, native language education and Kraschens learning hypotheses are methods that 

form the basis of my study. A conclusion from this study is that teaching in specialiced groups 

during swedish lectures, for pupils who have swedish as a second language, is beneficial for 

devoloping a target language. Native language teaching also proved to be a great benefit to 

the students who develop a target language. Communications, confidence and learning 

everyday-words and school-words is the key for successful language development of students 

who have Swedish as a second language. In terms of native language education are important 

for students language development in the target language, but also important for their identity 

and safety in school and in the community.  

Keywords: second-language learning, native language, multilingualism 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning      1 

1.2 Syfte och frågeställningar    1 

2. Disposition      2 

3. Tidigare forskning      2 

3.1 Språk      2 

3.2 Flerspråkighet     3 

3.3 Interkulturell pedagogik     4 

3.4 Modersmål      6 

3.5 Svenska som andraspråk     8 

3.6 Andraspråksinlärning     9 

3.7 Styrdokument      11 

4. Metod och material      12 

4.1 Metodval      12 

4.2 Material     13 

4.3 Lärarna      14 

4.4 Etiska reflektioner     15 

4.5 Reliabilitet och validitet     15 

5. Resultat      16 

5.1 Språkverkstad      16 

5.2 Samarbete med klasslärare     16 

5.3 Svenska som andraspråk i ordinarie klass    17 

5.4 Förberedelseklass     17 

5.5 Studiehandledare     18 

5.6 Motivation och trygghet     18 

5.7 Kommunikation och språk     19 

5.8 Kartläggning      20 

5.9 Modersmålsundervisning     20 

5.10 Modersmålet som stöd     20 

5.11 Användning av modersmålet i skolan    21 

6. Sammanfattande diskussion     22 

6.1 Språkverkstad      22 

6.2 Samarbete med klasslärare     22 

6.3 Svenska som andraspråk i ordinarie klass    23 

6.4 Förberedelseklass     23 

6.5 Studiehandledare     23 

6.6 Motivation och trygghet     24 

6.7 Kommunikation och språk     24 

6.8 Kartläggning      25 

6.9 Modersmålsundervisning     25 

6.10 Modersmålet som stöd     26 

6.11 Användning av modersmålet i skolan    27 

6.12 Inlärningshypoteser     27 

6.13 Interkulturell pedagogik     28 



 
 

 
 

7. Slutsatser och avslutande reflektioner    29 

7.1 Slutsats      29 

7.2 Avslutande reflektioner     30 

7.3 Vidare forskning      31 

Referenslista      32 

Bilaga 1      35 

Bilaga 2     37 

 

  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



   
1 

 

1. Inledning 
   

Det mångkulturella samhället växer och antalet elever med svenska som andraspråk ökar i 

skolan. Under år 2015 var det drygt 160 000 asylsökande i Sverige, många av dessa är barn 

(Migrationsverket 2016-04-07). Barn tillbringar större delen av sina yngre år i skolan, de 

spenderar cirka 11 000 timmar i grundskolan (Gruber 2008:31) och därför är skolan en viktig 

plats för barn och deras utveckling. I och med att den svenska skolan står på en demokratisk 

grund, ska utbildningen främja alla elevers utveckling och lärande (Lgr 11:7). Enligt Lgr 11 

ska skolan ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov och även anpassa 

undervisningen utifrån detta. Det gäller även de elever som har ett annat förstaspråk än 

svenska.  

Musk & Wedin (2010:9) skriver att den ökning av invandring som har skett i Sverige under 

de senaste årtiondena har även ökat den etniska, språkliga och kulturella mångfalden i landet. 

Författarna menar att detta gör att nya krav ställs på skolor som ska utbilda barn med annan 

kultur- och språkbakgrund än den svenska. Många lärare upplever även att det har blivit 

svårare att undervisa i heterogena klasser, då elevernas förkunskaper inte längre stämmer 

överens med lärarnas tidigare erfarenheter om vad eleverna borde kunna. Detta blir mer 

synligt när elever har bristande kunskaper i det svenska språket.  

Skolverket (2015/2016) visar i en undersökning att de tre största främmande språken som 

finns i den svenska skolan idag är somaliska, bosniska och arabiska. Skolverket visar även att 

8,6 procent av alla grundskoleelever deltar i svenska som andraspråk. Åse Kari H. Wagner, 

Sven Strömqvist & Per Henning Uppstad (2008:15) visar att det inte bara finns en mängd 

olika språk, utan det finns också olika tillvägagångssätt att lära sig ett språk. De skriver att 

människor antingen först lär sig ett talspråk och sedan ett skriftspråk i skolan, medan andra 

även lär sig ett eller flera nya språk samtidigt. Detta för att man har valt det under sin skoltid 

eller för att man har flyttat till ett annat land.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka arbetssätt som används i undervisningen i svenska 

som andraspråk i de lägre årskurserna. Det handlar om vilka metoder och arbetssätt olika 

skolor använder när de undervisar elever som har svenska som andraspråk, hur lärare går 

tillväga för att främja elevers språkutveckling samt lärares syn på användningen av elevers 
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modersmål i andraspråksundervisningen. 

  

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

 På vilka sätt arbetar lärare på ett par skolor med elever som har svenska som 

andraspråk? 

 Hur går lärare tillväga i undervisningen för att utveckla språket hos andraspråkselever? 

 Vad är lärares syn på att använda elevernas modersmål i andraspråksundervisningen? 

 

2. Disposition 

 
I kapitel 3 skriver jag om vad tidigare forskning skriver om språk, flerspråkighet, 

interkulturell pedagogik, modersmål, svenska som andraspråk, andraspråksinlärning samt vad 

styrdokumenten säger om svenska som andraspråk. Därefter, i kapitel 4 behandlas de metoder 

jag har valt för att utföra min undersökning samt urval, genomförande, presentation av lärare 

och etiska reflektioner. Vidare i kapitel 5 redovisas resultatet från min undersökning. I kapitel 

6 diskuteras resultatet med hjälp av tidigare forskning och avslutningsvis i kapitel 7, ges en 

slutsats, avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning.  

3. Tidigare forskning 

 
I detta kapitel redogör jag för de metoder och teorier som ligger till grund för den kommande 

analysen. Jag inleder med att diskutera språk och flerspråkighet i allmänhet för att sedan 

komma in på interkulturell pedagogik som är grunden för arbete med flerspråkiga elever. Jag 

går vidare med att skriva om svenska som andraspråk, andraspråksinlärning och modersmål. 

Jag avslutar med en kort redogörelse om vad styrdokumenten säger om svenska som 

andraspråk i skolan. 

3.1 Språk 
Språk används till kommunikation och innefattar både, tal, skrift och teckenspråk och används 

för att dels uttrycka tankar och känslor och visar på så vis våra åsikter och hur vi tänker 

(Wagner, Strömqvist & Uppstad 2008:193 f). Språket formas i samspel med andra människor. 

Sandström Kjellin (2009:36) hänvisar till Stier (2009) som menar att kommunikation kan 

handla om att kunna samarbeta, informera, uttrycka åsikter, fatta beslut, att kunna klara av 
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vardagen helt enkelt. Språk och kommunikation ligger även till grund för gemenskap och 

identitetsskapande (Stier & Sandström Kjellin 2009:36). Eliaso Magnusson (2010:79 f) 

poängtear att språket är en avgörande faktor när det gäller att känna samhörighet och 

gemenskap. Hon menar att kan en individ behärska språket i sin umgängeskrets, skapar det en 

större samhörighetskänsla. Hennes studie visar att det är svårt för individer som inte har 

svenska som första språk att uppnå en lika bra verbal förmåga i det svenska språket som de 

som har svenska som första språk, vilket kan medföra en känsla av utanförskap i den svenska 

gemenskapen.  

Språket är någonting vi människor tillägnar oss tidigt i vår utveckling. Språkutvecklingen 

börjar redan vid födseln när små barn börjar ta efter vuxnas kroppsspråk och när de härmar 

det de säger (Stier & Sandström Kjellin 2009:38). Wagner, Strömqvist & Uppstad (2008:258 

f) menar att språkinlärning aldrig har någon slutpunkt, det finns ingen gräns för hur mycket 

eller hur långt en individ kan utveckla ett språk. Vidare menar författarna att en person ofta 

utvecklar sin språkliga repertoar i samband med studier, fritidsintressen eller i samband med 

ett specifikt yrke. Man lär sig nya ord och begrepp inom ett visst område när man till exempel 

studerar till lärare, har hästar som fritidsintresse eller när man arbetar som snickare. 

Författarna talar om att under ett levnadsförlopp lär sig de allra flesta människor ett ytterligare 

språk utöver de språk de är uppväxta med. Anledningarna kan vara att elever i skolan 

undervisas i ett främmande språk eller att människor flyttar till ett nytt land. 

Sammanfattningsvis skriver författarna att språk är sammankopplat med vår sociala identitet, 

våra tankar och sättet vi kommunicerar på. De menar att vår språkutveckling är ett livslångt 

lärande.    

3.2 Flerspråkighet 
Niclas Abrahamsson (2009:13 f) beskriver skillnaden mellan ett förstaspråk och ett 

andraspråk på följande sätt: 

Ett förstaspråk är det språk en individ tillägnat sig först, genom att ha exponerats för detta språk 

genom föräldrar eller andra vårdnadshavare, medan ett andraspråk brukar beteckna vilket språk 

som helst som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat etablerats 

Abrahamsson anser att det är viktigt att komma ihåg att en persons förstaspråk inte behöver 

vara det starkaste språket, framförallt i immigrationssammanhang brukar det vara så att barn 

behärskar andraspråket bättre. Abrahamsson lägger tyngdpunkten på att skillnaden mellan 

första- och andraspråk är beroende av i vilken ordning personen lär sig språken. Det har alltså 
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inte att göra med hur bra man behärskar ett specifikt språk. Gunnar Tingbjörn (1994:78 f) 

styrker detta genom att tala om att förstaspråket är det första inlärda språket en individ har, 

och andraspråket är nästan alltid det majoritetsspråk som används i samhället.   

Musk & Wedin (2010:10 f) hänvisar till Skutnabb-Kangas (1981) som beskriver 

flerspråkighet med begreppen: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Flerspråkigt 

ursprung beskriver författarna som att en person har lärt sig två eller flera språk av infödda 

personer i familjen. Flerspråkig kompetens menas med hur bra man bemästrar ett språk och 

med funktion menas hur man använder språken i vardagen. Det sista begreppet, attityder, 

beskriver hur man som individ ser på sig själv samt hur andra ser på en som flerspråkig. 

Vidare talar Musk & Wedin om att en individ är flerspråkig om personen har ett annat 

modersmål än majoritetsspråket eller två modersmål. 

Björn Hammarberg (Hyltenstam & Lindberg 2013:66) skriver att flerspråkighet, om man ser 

det utifrån ett globalt perspektiv, är vanligare än enspråkighet. Han nämner flera faktorer som 

är avgörande för detta:  

- Den mängd av små språksamhällen som finns 

- De nationella och internationella språkens betydelse för människor 

- Människors flyttningar och ökade kontakter över språkgränserna 

- Att kunna kommunicera internationellt med moderna tekniska medier på ett enkelt sätt 

 

Musk & Wedin (2010:10) skriver att generellt när det talas om flerspråkighet ses det som 

något problematiskt och negativt. Författarna betonar vikten av att se flerspråkighet som en 

resurs istället för något negativt, inte minst på grund av att språkkunskaper krävs i den 

växande globaliseringen som utmärker vårt nutida samhälle.    

3.3 Interkulturell pedagogik 
Enligt Lahdenperä (2004:13) är interkulturell pedagogik en bred term som omfattar: 

 interkulturellt lärande  

 interkulturell kommunikation  

 interkulturell undervisning  

 mångkulturell skolutveckling  

 interkulturell pedagogisk forskning  
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Lahdenperä (2010:34 f) påpekar att för att skapa ett interkulturellt lärande måste ledaren, i 

detta fall läraren, använda sig utav olika ledarstilar. Lahdenperä menar att för att stimulera till 

ett interkulturellt lärande kan läraren laborera med olika elevgrupper i undervisningen, bland 

annat för att motarbeta fördomar och lära eleverna att kunna samarbeta. Dessutom ökar 

möjligheter till lärande hos elever om läraren visar öppenhet för olika kulturer och skapar ett 

samspel mellan alla elever i undervisningen.     

Lahdenperä (2004:64 f) anser att en lärare bör kunna kommunicera på ett sätt som utesluter en 

negativ syn på människor, oavsett kultur eller trosuppfattning. Lahdenperä hänvisar till Pearce 

(1989) som skiljer mellan tre olika typer av kommunikation. Den första är monokulturell 

kommunikation, som menar att en individ tror att alla människor tycker och tänker på precis 

samma sätt. Etnocentrisk kommunikation tyder på att man som individ skapar en slags 

samhörighet genom att ta avstånd från de som har en annan syn eller tanke än den man själv 

har. Den sista kallas kosmopolitisk kommunikation och går ut på att man har en förståelse för 

andra tankar och uppfattning, att man ser alla som lika mycket värda. Det är denna sistnämnda 

typ av kommunikation som Lahdenperä anser bör användas i ett ledarskap. 

Lahdenperä refererar till Cummins (1997) som anser att i en interkulturell undervisning är det 

viktigt att lärare visar respekt för elevers olika språk, kultur och erfarenheter, för att eleverna 

ska känna sig motiverade. En ytterligare tanke en lärare bör ha för att höja motivationen hos 

elever och även få dem att känna sig synliga, är att de bör undervisas om deras olika kulturer, 

språk och erfarenheter. Då får även andra elever en inblick i hur olika människor kan leva sina 

liv. Lahdenperä (2004:35) påpekar betydelsen av att erbjuda modersmålsundervisning till de 

elever som har möjligheten att få det. Stier & Sandström Kjellin (2009:15) understryker även 

vikten av att dagens lärare som undervisar borde besitta en interkulturell kompetens. Denna 

kompetens innebär att lärare kan undvika missförstånd och konflikter i möte med elever och 

föräldrar från andra kulturer (s.121 f) 

Lahdenperä (2004:70 f) skriver att i en mångkulturell skolutveckling är det inte bara elever 

som ska utvecklas och ställas krav på, även lärarna måste utvecklas. Lahdenperä menar att det 

mångkulturella kunskapsområdet behöver utvecklas kontinuerligt hos all personal inom 

skolverksamheten. Detta kan skolor göra genom att dra nytta av forskning samt samarbeta 

med högskolor. För att utveckla skolan och dess verksamhet bör lärare även utvärdera sina 

arbetsmetoder, för att se vad som behöver ändras för att det ska gynna elevernas utveckling.  
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Lahdenperä (s.27) skriver att interkulturell pedagogisk forskning bör ”tydliggöra 

etnocentriska och monokulturella föreställningar och värderingar i skola, barnomsorg och 

utbildning”. Syftet med en sådan forskning är att skapa utveckling och medvetenhet om olika 

synsätt och sätt att förhålla sig till varandra. 

I ett vidare perspektiv beskriver Stier & Sandström Kjellin (2009:15) att begreppet 

interkulturell pedagogik används i den skolverksamhet som undervisar mångkulturella 

grupper. Författarna hänvisar till Banks (2007) fem faktorer som lärare bör ta hänsyn till i 

mångkulturella undervisningsgrupper: 

1 Innehållsintegrering, att ämnesinnehåll från olika kulturer används i undervisningen 

2 Konstruktion av kunskap, lärare ska stötta elever att förstå, undersöka och avgöra hur 

kunskap konstrueras 

3 Reducera fördomar, lärare hjälper elever att utveckla positiva inställningar till andra 

kulturella grupper 

4 Rättvisepedagogik, alla elever oavsett etnicitet, språk och sociala grupper får samma 

möjlighet till lärande 

5 Empowering, skolan ska arbeta för att alla på skolan ska känna att de har samma status  

3.4 Modersmål  

Det finns ett språk som människor lär sig utan medvetna ansträngningar, nämligen ett 

förstaspråk eller så kallat modersmål (Tingbjörn 1994:78). Gunilla Ladberg (2000:179 f) 

skriver att i de debatter som skapats under årens lopp kring språk och integration i Sverige, 

har fokus på det svenska språket varit för ensidigt. Hon menar på att många anser att det blir 

stora kontraster om ett barn skulle utveckla modersmålet och det svenska språket samtidigt 

och tror att modersmålsundervisning är orsaken till att elever har otillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. Ladberg lyfter fram vikten av att barns modersmål måste få fortsätta 

utvecklas så att barnet kan kommunicera med familj och släktningar. Modersmålet har en stor 

betydelse vad gäller barns identitet och trygghet. Om skolan och samhället skulle göra 

motstånd mot barnens språk, kultur och sociala vanor skulle de känna sig osynliga och 

oviktiga. När ett barn kommer till ett nytt land, en ny skola och dessutom ska lära sig ett nytt 

språk, kan modersmålsundervisningen upplevas som en trygghet. Där förstår alla vad som 

sägs och vuxna kan hjälpa barnet att förstå och att förklara vad som händer runt omkring, i 

samhället, i skolan och även det nya språket. Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010:57 f) 

menar också att modersmålet har en stor betydelse för ett barns språk och kultur. De menar att 
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skulle inte barnet få prata sitt modersmål hemma med sin familj och släkt, skulle det leda till 

negativa följder i relationen mellan barnet och föräldrarna samt för barnets utveckling 

emotionellt, kulturellt och intellektuellt. Författarna påstår att många tror att ett barns 

modersmål oftast är fullständigt, starkt och att dessa barn får ett språk helt gratis, men så är 

det inte riktigt eftersom ett språk alltid kan växa och bli större hos en individ (s.148 f). För att 

barnet ska utveckla sitt modersmål krävs det att man pratar det aktuella språket hemma, 

kommunicerar med andra som talar samma språk och att barnet även får undervisning i sitt 

modersmål. Både Ladberg (2000:181) och Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010:57 f) hävdar 

att modersmålet fungerar som en bro till det nya språket som ska läras in. De menar att kan ett 

barn till exempel ett ord på sitt första språk, är det lättare att lära sig samma ord på det nya 

språket. Ladberg nämner att det underlättar för barnet att utveckla sitt andraspråk om man 

använder barnets första- och andraspråk vid inlärning. Anna-Lena Tvingstedt & Eva-Kristina 

Salameh (2012:243) hänvisar till Collier (1989) som berättar att elever når större 

skolframgång på andraspråket, om de får undervisning både på modersmålet och andraspråket 

samtidigt under sina första skolår.   

Tvingstedt och Salameh (s.244 f) hänvisar till Thomas & Collier (2002) som har kommit fram 

till ett antal framgångsfaktorer som skolor med flerspråkiga elever måste ta hänsyn till för att 

eleverna ska utveckla sina språkkunskaper. Förutom att elever borde få undervisning på både 

sitt första- och andraspråk, hävdar även de att lärarna måste vara utbildade och erfarna. De 

menar att modersmålslärarna måste ha pedagogisk utbildning och klasslärarna borde ha 

utbildning i hur man undervisar i och på ett andraspråk. Att ha en god lärarkompetens innebär 

att ha bra ämneskunskaper och förmågan att kunna ge lämplig undervisning efter elevernas 

behov. Modersmålslärare och klasslärare måste även kunna samarbeta och få tillgång till 

gemensam planering för att ge eleverna goda utvecklingsmöjligheter. Detta kan bli ett 

problem då modersmålet är frivilligt och ligger utanför den ordinarie skoltiden (Ladberg 

2000:182). Den tredje faktorn som Tvingstedt och Salameh (2012:244) skriver om utifrån 

Thomas & Colliers (2002) framgångsfaktorer handlar om sociokulturell stödjande miljö, som 

författarna menar är en miljö där alla elever uppmärksammas, värdesätts på lika villkor trots 

olika språk och kulturer. Två ytterligare faktorer är att lärarna måste ha höga förväntningar på 

eleverna och en fungerande föräldrasamverkan, som ger en möjlighet till föräldrarna att 

medverka i skolverksamheten samt stötta sina barn i deras utveckling. 



 
 

8 
 

3.5 Svenska som andraspråk 
När ett andraspråk är utvecklat ska en människa kunna inhämta kunskaper, skapa relationer, 

utöva sina fritidsintressen, ta del av och vara med och påverka samhället, med andra ord leva 

ett liv (Tingbjörn 1994:85). Men hur ska en andraspråksundervisning gå till? Tingbjörn (s.111 

f) menar att andraspråksundervisningen kan se ut på olika sätt beroende på hur skolor väljer 

att arbeta med detta. För de skolor som har få andraspråkselever kan dessa elever få 

stödundervisning i klassrummet. Detta extra stöd kan anpassas beroende på hur mycket hjälp 

eleverna behöver men också beroende på hur skolans ekonomi och prioriteringar ser ut. För 

de skolor där andraspråkselever utgör en majoritet räcker inte stödundervisningen till och 

därför är det bättre att införa förberedelseklasser vilket kan ses som en särskild 

undervisningsgrupp. Skolverket (2016:27) påpekar dock att eleverna ska ta del av minst ett, 

eller gärna flera, av undervisningsämnena i sin ordinarie undervisningsgrupp eftersom det ger 

en möjlighet till delaktighet och interaktion med andra elever.  

För att undervisningen ska bli effektiv måste svenska som andraspråk undervisas som ett eget 

ämne (Tingbjörn 1994:113 f). Tingbjörn menar att samhället måste sluta se elever med 

svenska som andraspråk som stödbehövande, utan istället erkänna att de måste ha en särskild 

undervisning för att de har ett annat förstaspråk. Trygghet i undervisningen är ett 

grundläggande krav för att inlärning ska ske. Tingbjörn hävdar att andraspråkselever får svårt 

att känna trygghet om de ska delta i den ordinarie undervisningen, men att de däremot får 

lättare att våga ta för sig i en mindre grupp där de vet att övriga deltagare ligger på ungefär 

samma språknivå. 

Skolverket (2012:39) skriver i sin publikation Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på 

flerspråkighet att språket utvecklas bäst om en person använder det i olika sammanhang, men 

för att öka den språkliga interaktionen måste individen våga uttrycka sig i vardagliga 

situationer. Ord och begrepp är det viktigaste att lära sig i början av inlärningen av ett nytt 

språk (s.114). Skolverket (s.35 f) hänvisar till Ulrika Magnusson (2008) som diskuterar två 

språkliga perspektiv, vardagsspråk och skolspråk.  Vardagsspråket är det språk som 

människor använder i vardagen, till exempel samtal med kompisar eller samtal hemma vid 

matbordet. Skolspråk är det som eleverna möter i skolans undervisning. Skolverket (s. 38 f) 

nämner att det tar cirka ett till två år att utveckla ett vardagsspråk men många flerspråkiga 

elever behöver utveckla både vardagsspråket och skolspråket samtidigt. Eftersom det kan ta 

lång tid att utveckla ett vardagsspråk räcker det inte att eleverna undervisas i svenska som 

andraspråk, utan alla lärare har ett ansvar och måste stötta dessa elever så att de får en så bra 
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språklig utveckling som möjligt. Skolverket (s.117 f) nämner att något som är specifikt för 

just det svenska språket är att vi har många vokaler jämfört med många andra språk. Svenskan 

har hela 11 vokaler, vilket är många om man jämför med till exempel arabiskan som har te 

vokaler och kroatiska som har fem. Sammansatta ord är också något som är ovanligt bland 

många andra språk där man istället använder sig av flera ord för att beskriva till exempel ett 

föremål.  

Elevers förförståelse till olika ämnesområden kan skilja sig med tanke på deras olika 

bakgrund (s.94). För att ta reda på elevers förkunskaper kan lärare till exempel ha en 

helklassdiskussion där man ställer frågor som gör att eleverna behöver förklara och beskriva 

sina egna tankar kring olika föremål och begrepp eller får skriva korta inlägg där fokus ligger 

på deras sätt att uttrycka tankar. Skolverket (s.119) pekar på många faktorer som spelar en 

avgörande roll för hur utveckling av ett andraspråk kan se ut hos en elev. Det kan bero på 

ålder, modersmål, tidigare bakgrund och skolgång, men främst vilka möjligheter eleven får 

för att ta till sig och utveckla det nya språket.  

 

3.6 Andraspråksinlärning 

Inom andraspråksinlärning finns det en mängd olika modeller och teorier om hur inlärningen 

går till. Niclas Abrahamsson (2009:116 ff) hänvisar till Kraschen (1981, 1982) och de fem 

hypoteser som handlar om hur ett andraspråk tas in och utvecklas. 

 

hypotesen om tillägnande och inlärning 

monitorhypotesen 

hypotesen om inlärningsordning 

inflödeshypotesen 

hypotesen om det affektiva filtret  

Abrahamsson skriver att denna modell ingår i den kognitiva traditionen och har haft en stor 

inverkan på andraspråksundervisning och andraspråkspedagoger runt om i världen.  

Hypotesen om tillägnande och inlärning 

I hypotesen om tillägnande och inlärning finns det två huvudbegrepp, acquisition och 

learning. Acquisitition betyder att språkinlärningen sker via kommunikation på ett omedvetet 

sätt. Alltså att en person kan ta till sig ett nytt språk genom att vistas i en social miljö och 

delta i kommunikation med andra människor utan formell undervisning. Detta kopplar 
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Abrahamsson (s.117) till den implicita kompetensen. Den implicita kompetensen innebär en 

omedveten språklig kompetens utan krav på att kunna förklara grammatiska regler, en 

kompetens som Kraschen menar är den äkta andraspråkskompetensen. 

Det andra begreppet, learning, skiljer sig mycket ifrån acquisition. Learning i denna hypotes 

handlar om en medveten inlärning, att lärare med hjälp av olika läromedel gör upp en plan för 

vad som eleven behöver lära sig. Tingbjörn (1994:98) berättar att Kraschen själv var väldigt 

negativ till språkundervisning (learning), men menar att om en undervisning ger ett inflöde, 

som leder till acquisition, kan det leda till inlärning. Till detta tillhör den explicita 

kompetensen (Abrahamsson 2009:118), vilket beskrivs som en formell kunskap om sitt 

andraspråk, alltså att individen kan förklara och resonera kring grammatiska regler. Det 

sistnämnda har en mindre viktig betydelse för språkinlärning enligt Kraschen. Tingbjörn 

(1994:100) menar att vid andraspråksinlärning bör det ske en blandning mellan dessa begrepp 

för att inlärning ska kunna ske.  

Monitorhypotesen  

Tidigare beskrevs den implicita kompetensen, den som fungerar bäst vid språkproduktion 

(Abrahamsson 2009:118 f). Fortsättningsvis menar Abrahamsson att den explicita 

kompetensen har en annan funktion vid språkproduktion, som en monitor. Monitorn kan 

användas till att kontrollera och revidera ett yttrande som precis ska produceras eller har 

producerats. Monitron används i situationer där tid finns för språklig planering, kontroll och 

revidering, oftast vid skriftlig produktion. Tingbjörn (1994:101 f) menar att vid muntlig 

kommunikation, implicit kompetens, är det svårare att använda monitorn eftersom en individ 

inte hinner stanna upp och tänka på alla språkliga regler som finns innan personen börjar 

använda språket. 

Hypotesen om inlärningsordning 

Hypotesen om inlärningsordning beskriver Abrahamsson (2009:120) som att Kraschen (1977) 

menar att alla andraspråksinlärare lär sig sitt målspråk på precis samma sätt, oavsett om det 

sker med eller utan undervisning. Han menar att det inte spelar någon roll vilket modersmål 

individen har, de har samma inlärningsordning oavsett.   

Inflödeshypotesen 

Inflödeshypotesen är som en fortsättning på hypotesen om en naturlig inlärningsordning 

(Abrahamsson 2009:120). Inflödeshypotesen handlar mera om hur och varför en inlärare 

utvecklas via olika inlärningsstadier. Kraschen poängterar att andraspråket utvecklas genom 
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naturligt inflöde (Abrahamsson s.120). Han påpekar dock att inflödet måste vara begripligt 

och ligga på en nivå som är strax över den kompetens inläraren befinner sig i för tillfället. 

Detta inflöde benämns som i+1, där ”i” står för den interimspråksnivå inläraren befinner sig i 

och ”1” för en nivå ovanför deras nuvarande nivå.  

Hypotesen om det affektiva filtret 

Hypotesen om det affektiva filtret anger Tingbjörn (1994:105) handlar om språkinlärares 

attityder. Abrahamsson (2009:121) förklarar begreppet affektion som vilken motivation 

inlärare har till att lära sig ett nytt språk. Tingbjörn (1994:105) menar att de individer som har 

en vilja och motivation till att lära sig sitt målspråk har ett lågt affektivt filter och har lättare 

till inlärning. Medan de som känner sig osäkra och inte känner sig motiverade har ett högt 

affektivt filter och har svårare för inlärning. Abrahamsson (2009:121) skriver att det affektiva 

filtret inte påverkar inlärningsgången utan endast en individs inlärningshastiget och slutnivå.   

 

3.7 Styrdokument 

Enligt skollagen 10 kap 4 § (Riksdagen 2016-04-15) ska undervisningen i skolan innehålla 

ämnena svenska eller svenska som andraspråk. I och med att de är obligatoriska 

undervisningsämnen finns det även kursplaner till dessa i Lgr 11. Jämför man kursplanen i 

svenska och svenska som andraspråk ser man egentligen inga stora skillnader. Tittar man på 

syftet i kursplanerna (Lgr 2011:222, 239) ser man i kursplanen för svenska som andraspråk att 

vikten ligger mera på att det är det svenska språket som ska utvecklas. Jämför man 

kursplanernas centrala innehåll för årskurs ett till tre (Lgr 2011:223 f, s.240 f) kan man se att i 

svenska som andraspråk tillkommer det sex centrala innehåll som inte finns med i kursplanen 

i svenska. De centrala innehåll som tillkommer är: 

- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ord 

böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande 

ord i elevnära texter. 

- Läsinriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet. 

- Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna 

svenska språket inte räcker till. 

- Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 

- Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålet 
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- Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens 

modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat 

språk. 

Det tillkommer även ytterligare en förmåga som elever med svenska som andraspråk ska ges 

möjligheter att utveckla: 

- Välja och använda språkliga strategier. 

  

Beroende på vilken skola en elev med svenska som andraspråk går på så kan undervisningen 

se olika ut. Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016:27 f) nämner 

att det är rektorn på varje enskild skola som ska avgöra vilka elever som behöver undervisas i 

svenska som andraspråk och om eleven ska undervisas i en så kallad förberedelseklass eller i 

den ordinarie undervisningsgruppen. Skolverket lägger stor vikt på att en elev får under inga 

omständigheter enbart undervisas i en förberedelseklass, utan ska, i den mån som det 

fungerar, integreras i den ordinarie undervisningen. 

Även i modersmålsundervisning finns det vissa bestämmelser. Skollagen 10 kap 7 § 

(Riksdagen 2016-04-15) säger att modersmålundervisning ska erbjudas om en elev har en 

vårdnadshavare som har ett annat förstaspråk än svenska, om språket används dagligen och 

eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket. Det är dock inte obligatoriskt. I 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016:29) står det att 

modersmålsundervisningen tillsammans med undervisningen i svenska gynnar eleverna i 

deras språkutveckling. Får eleverna undervisas på sitt modersmål, där de kan förstå allting 

som sägs som de kanske inte gör i den ordinarie undervisningen, stärks deras självförtroende 

och studiemotivation genom att de känner känslan av att de kan och förstår.  

 

4. Metod och material 

I detta kapitel kommer jag att beskriva metoder som har använts för att kunna genomföra min 

undersökning. Jag kommer att beskriva mitt urval, hur empirin samlats in, vilket material som 

använts och hur jag gjort för att analysera det empiriska materialet.  

4.1 Metodval 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod. För att på ett så enkelt sätt som möjligt få 

information om en persons åsikter och uppfattningar inom ett specifikt ämne, är det lättats att 

använda sig av intervjuer (Lantz 2007:5). Jag har använt mig utav kvalitativa intervjuer för att 
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samla in min empiri. Bryman (2008:412 f) anger att det är den vanligaste metoden i forskning. 

Det som enligt Bryman utmärker en kvalitativ intervju är att fokus ligger på 

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt. Använder man sig av en intervjuguide, som jag 

har gjort är det viktigt att kunna avvika ifrån guiden. Antingen kan personen som intervjuar 

ställa uppföljningsfrågor eller frågor som intervjuaren kommer på under själva intervjun. I 

och med att mitt fokus ligger på respondenternas uppfattningar anger Bryman att 

intervjupersonerna ska helst ge detaljerade svar. För att kunna få till en väl genomförd intervju 

påpekar Lantz (2007:11 f) att det är viktigt att de frågor som ställs är relevanta för intervjuns 

syfte, samt att intervjuaren skapar ett bra klimat så att den personen som blir intervjuad får 

möjlighet till att uttrycka sig. Därför har jag använt mig av öppna frågor under mina 

intervjuer.         

Bryman (2008:415) nämner två olika typer av intervjuer inom kvalitativa studier, 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Jag har använt mig utav semistrukturerade 

intervjuer som innebär att intervjuaren håller sig till en intervjuguide som innehåller en lista 

med specifika ämnen som ska diskuteras under intervjun. Samtidigt har intervjupersonerna en 

stor frihet, som till exempel att ställa frågor som inte ingår i den intervjuguide som 

färdigställts. Jag har valt denna metod för att jag har flera frågor som ska beröras och för att 

lättare kunna hålla mig till mitt fokus. Jan Trost (2005:50 f) nämner att vid kvalitativa 

intervjuer använder man sig inte av en specifik ordningsföljd av frågor, utan gör istället en 

intervjuguide med områden som man vill ta upp med intervjupersonen. Han menar att det är 

bättre att ha frågeområden som intervjuaren är insatt i, så att frågorna blir relevanta utifrån 

ämnet under intervjun. Nya frågor uppstod under intervjuerna och i och med att jag 

genomförde flera intervjuer, kunde jag efter första intervjun se över min intervjuguide för att 

se om det var någonting som kunde konstrueras om (Trost 2005:51). Jag förde anteckningar 

på dator och spelade samtidigt in intervjuerna 

4.2 Material 
Jag valde att intervjua fem lärare i svenska som andraspråk från tre olika skolor. Gemensamt 

för dessa lärare var att de arbetade på mångkulturella skolor med klasser från förskoleklass till 

årskurs fem som låg inom samma kommun. Jag valde att samla in min empiri från skolor som 

låg nära varandra, då det skulle vara intressant att se skillnader och likheter mellan 

arbetssätten hos lärare inom samma kommun. 
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Jag började med att maila ut en förfrågan till de lärare i svenska som andraspråk som fanns på 

de tre skolorna jag valde att undersöka. I mailet berättade jag vem jag var, om min studie och 

frågade om de kunde delta i en intervju. Efter att de fem lärarna tackat ja till min förfrågan 

mailade jag ett informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll mer information om min studie, 

vad syftet var och mina frågeställningar. Jag berättade att jag ville spela in intervjun för att 

underlätta analysarbetet, men detta var inte obligatoriskt. Dock valde alla intervjupersoner att 

delta i ljudinspelningen. Jag talade även om att deras namn, arbetsplats och svar kommer att 

vara anonyma i undersökningen. Avslutningsvis skrev jag de frågor som min intervjuguide 

innehöll, detta för att lärarna skulle kunna vara förberedda på vilka frågor som skulle ställas 

under intervjun. Ljudinspelning skedde med en mobiltelefon. Intervjuerna genomfördes i 

klassrum och pågick under cirka 50 minuter. Intervjuerna transkriberades först och därefter 

sammanställdes teman som jag kunde koppla till frågeställningarna och tidigare forskning. 

Frågorna i intervjuguiden är följande: (se bilaga 2). 

4.3 Lärarna 
Som tidigare beskrivits var det fem lärare från tre olika skolor som medverkade i intervjun. 

För att dessa personer skulle vara anonyma i studien har de tilldelats fiktiva namn.  

Lisa – Arbetar på en skola med cirka 70-80 procent SVA-elever. Hon gick en treårig 

utbildning som grundskolelärare, förskoleklass till årskurs sex med engelsk inriktning där 

svenska som andraspråk ingick. Lisa blev klar år 2009 och har sedan dess arbetat på samma 

skola. På hennes arbetsplats placeras eleverna ut i rätt årskurs och undervisas alltid i den 

ordinarie undervisningsklassen. 

Anna och Karin – Anna är utbildad fritidspedagog och har läst till kursen SVA, 37,5 

högskolepoäng. Hon har arbetat i åtta år i skolverksamheten med mindre grupper, alltså tagit 

ut elever från den ordinarie undervisningen för att ge extra stöd och hjälp. Nu arbetar hon i 

den så kallade språkverkstaden vilket hon har gjort i två års tid. 

Karin är nyutexaminerad lärare för de tidigare åren med inriktning språk och språkutveckling. 

Hon har arbetat både som fritidspedagog och lärare. Karin har ingen SVA-utbildning men fick 

chansen att börja arbeta i språkverkstaden tillsammans med Anna vårterminen 2016, när en 

annan SVA-lärare slutade. På Karin och Annas skola placeras eleverna ut i klasser, oftast en 

årskurs under än vad de egentligen ska gå i, för att sedan få individualiserad undervisning i 

språkverkstaden hos Karin och Anna. I språkverkstaden går det 25 elever från årskurs två till 

årskurs fem. 
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Sofie och Lena – Sofie har arbetat 17 år som lärare, är utbildad i matematik och i 

naturorienterande ämnen i årskurserna ett till sju och svenskalärare i årskurserna ett till sex. 

Hon har läst till svenska som andraspråk upp till årskurs sex och har arbetat med nyanlända 

elever sedan år 2013. 

Lena har arbetat som lärare i 37 år. Hon arbetade först som förskoleklasslärare i 15 år, och 

gick sedan en lågstadielärarutbildning och arbetade sedan som lågstadielärare från och med 

året 1995. Sedan 2013 har hon arbetat med nyanlända elever. Hon har behörighet att 

undervisa upp till årskurs tre i svenska som andraspråk. I Skolan som Lena och Sofie arbetar 

på blir andraspråkseleverna utplacerade i den årskurs de tillhör för att sedan komma till 

språkverkstaden för att få individuell undervisning i svenska av Lena och Sofie.  

 

4.4 Etiska reflektioner 

Inom svensk forskning finns det fyra etiska principer som forskaren måste ta hänsyn till i sin 

studie, informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2009:131 f). Informationskravet användes i mitt informationsbrev till 

intervjupersonerna då jag talade om vad syftet var med min studie, vad som skulle ingå i 

intervjun och att deras deltagande var frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna får 

bestämma över sin medverkan, vilket de gick göra när jag gick ut med en förfrågan om de 

ville delta i mina intervjuer. Konfidentialitetskravet betyder att man ska värna om deltagarnas 

integritet. Information jag har från de intervjuer jag har genomfört innehåller varken namn på 

arbetsplats eller personer, och informationen kommer förstöras efter studiens avslut. Sista 

kravet, nyttjandekravet, handlar om att de uppgifter och den information jag samlat in från 

intervjupersoner endast kommer användas i detta forskningssammanhang.     

 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2009:49 f) tar upp två viktiga faktorer vid bedömning av studier och 

undersökningar, reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och 

möjligheten att upprepa undersökningen. I och med att jag både förde anteckningar och 

spelade in intervjuerna skulle jag säga att reliabiliteten är hög i denna studie. Det jag ser som 

skulle kunna påverka svaren från intervjupersonerna är att vid två av tillfällena var det två 

som intervjuades samtidigt. Den ena personens svar skulle ha kunnat påverka den andras 

åsikter, och därmed påverkat de svar jag fick. Validitet innebär att man har lämpligt material 
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och använder relevanta metoder. Jag anser att validiten är hög i och med att min undersökning 

använder material och metoder som är anpassade för syftet. 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet. Som tidigare nämnts har intervjupersonerna blivit 

tilldelade fiktiva namn Lisa, Anna, Karin, Sofie och Lena. 

5.1 Språkverkstad 

Anna och Karin samt Sofie och Lena berättar att de bedriver sin undervisning i svenska som 

andraspråk i en särskild undervisningsgrupp som kallas språkverkstad. Anna och Karin 

bedriver denna undervisning med elever i årskurs två till årskurs fem då de anser att eleverna 

kan lära sig läsa och skriva i de lägre årskurserna tillsammans med sina klasskompisar. Sofie 

och Lena undervisar elever från hela lågstadiet och på varje språkverkstad går det 25 stycken 

elever. De fyra lärarna berättar att de flerspråkiga eleverna placeras alltid ut i en ordinarie 

klass och sedan får de komma till språkverkstaden under vissa bestämda tider. Lärarna är 

överens om att eleverna behöver en klasstillhörighet i en ordinarie klass för att de inte ska bli 

för isolerade med ”sina egna”. Oftast kommer eleverna när deras ordinarie klass har 

svensksundervisning, annars kommer de när klassen har ämnen som klassläraren tycker någon 

elev har svårt med. Samtliga lärare berättar att eleverna är glada när de får komma till 

språkverkstaden och att lärarna har svårt att få dem därifrån. När det gäller hur mycket tid 

eleverna får i språkverkstaden handlar det om prioritering, menar de fyra lärarna. De nya 

eleverna prioriteras först och kanske behöver mycket tid hos lärarna i språkverkstaden för att 

så snabbt som möjligt komma in i det svenska språket, och då måste det tas bort tid hos elever 

som inte behöver detta stöd lika mycket. 

får vi hem sex nya som inte gått i skolan måste vi ta in dom å flytta på nåra andra (Lena) 

Lärarna nämner att det finns flera elever än de som redan går på språkverkstaden som skulle 

behöva komma och få undervisning där, men på grund av brist på tid och resurser finns tyvärr 

inte dessa möjligheter hos varken Anna och Karin eller Sofie och Lena.   

 

5.2 Samarbete med klasslärare  

I och med att både Anna och Karin samt Sofie och Lena arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp ställde jag frågan om hur samarbetet med klasslärarna fungerar. Samtliga 

lärare uppger att samarbetet mellan elevernas lärare och de själva fungerar bra på sina 

respektive skolor. De har inga bokade tider för samtal om elever eller liknande med 
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klasslärarna utan det blir lite sporadiskt. Det blir oftast ett kort samtal om vad eleverna ska 

arbeta med och hur det har gått när andraspråkslärarna hämtar och lämnar eleverna i 

klassrummet. 

dom kommer ju oftast å frågar oss om de är nånting dom undrar över (Sofie) 

Sofie och Lena nämner att det även finns tid att diskutera med klasslärarna under deras 

planeringstid. Anna och Karin skulle önska att det fanns någon bestämd tid för att checka av 

hur eleverna ligger till i sin utveckling med klasslärarna. Men för övrigt är de alla nöjda med 

samarbetet. 

 

5.3 Svenska som andraspråk i ordinarie klass 

När jag frågade Lisa hur hennes skola arbetar med elever som har svenska som andraspråk 

berättade hon att de inte har någon särskild undervisningsgrupp för dessa elever utan de får 

undervisningen direkt i klassrummet. Lisa beskriver att i hennes undervisning får eleverna 

möjlighet att ta till sig kunskaper på flera olika sätt, till exempel genom att lyssna, titta på 

film, diskutera och skriva. 

alla lär sig ju olika så de gäller att få me ett område på så många olika sätt som möjligt (Lisa) 

 Hon menar att alla elever, även de som har svenska som modersmål gynnas av att få 

undervisning i svenska som andraspråk och tror att eleverna utvecklas snabbare om de har en 

klasslärare som klarar av att hantera heterogena grupper. Det enda som Lisa ser som något 

negativt i sin undervisning är att hon inte får någon tid till att förklara för de flerspråkiga 

eleverna hur det svenska språket är uppbyggt och hon får oftast säga ” det bara är så”. Lisa 

fortsätter att berätta att hon ofta undervisar i halvklass vilket hon tycker är väldigt bra då hon 

menar att eleverna vågar mera och det blir lättare för eleverna att bygga upp ett 

självförtroende om de är i mindre grupper.   

 

5.4 Förberedelseklass  

Sofie och Lena samt Lisa berättar att det har funnits förberedelseklasser på deras skolor. Lisa 

berättar att det togs bort från hennes skola för cirka sju år sedan på grund av brist på resurser 

och för att det blev en för stor belastning i denna klass, då många av de nyanlända bor i 

samma område där denna skola ligger. Det som Lisa ser som positivt med förberedelseklasser 

är att eleverna får en mjukstart i sin skolgång, där får de lära sig om hur skolan fungerar. Hon 
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menar även att där hinner lärarna gå igenom allt det språkliga med eleverna som till exempel 

att läsa från vänster till höger.  

en del vet ju inte va en skolbänk är för något. Dom får en bok å börjar läsa å vi säger nej vänd på 

boken vi läser från vänster till höger. Då kan de vara rätt så bra me förberedelseklass (Lisa) 

Det negativa med förberedelseklasser tycker Lisa är att det sociala försämras när de inte får 

vara med individer i den språkgrupp de ska växa upp i. Sofie och Lena berättar att 

förberedelseklasserna togs bort på deras skola på grund av att eleverna blev för isolerade 

eftersom de alltid hade sin undervisning i förberedelseklassen förutom i de praktiska ämnena, 

då de var i sin ordinarie klass. Gruppen blev en för stor trygghet för eleverna så att de till slut 

inte ville gå till sina ordinarie klasser.   

 

5.5 Studiehandledare 

Alla de fem lärarna angav under intervjuerna att de hade tillgång till en så kallad 

studiehandledare. En studiehandledare är en person som är med i den ordinarie 

undervisningen och hjälper de elever som har ett annat modersmål än svenska genom att 

översätta. Lärarna berättar att på grund av höga kostnader är studiehandledarna inte 

tillgängliga speciellt mycket men de är alla överens om att de är en bra resurs i och med att de 

kan hjälpa eleverna direkt när de inte förstår. Sofie och Lena påpekar dessutom att 

studiehandledaren är en bra länk mellan hem och skola då de även där kan vara med och 

översätta. Lisa påpekar att studiehandledarna behöver utbildning i det svenska språket. Hon 

menar att det inte räcker med att de kan elevernas modersmål utan för att eleverna ska lära sig 

det svenska språket måste även studiehandledarna kunna det. Lisa berättar om en 

studiehandledare som är med några tillfällen i veckan och stöttar vissa elever i klassen, men 

där fungerar det inte i och med att studiehandledaren själv inte vet vad vissa begrepp heter på 

svenska.  

 

de blir nästan som en belastning för mej istället för en hjälp eftersom eleverna kommer till mej ändå å frågar va 

multiplikation är för något (Lisa) 

 

5.6 Motivation och trygghet 

När jag ställde frågan till lärarna om vilka faktorer de skulle säga är viktiga för en elevs 

språkutveckling nämnde de alla att motivation och trygghet var viktiga faktorer. Lisa nämner 

att motivationen och att eleverna ska våga och inte vara rädda för att göra fel är det första hon 
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prioriterar i utvecklingen av språket hos flerspråkiga elever. Lisa arbetar ofta i halvklasser och 

menar att eleverna får mer mod och självförtroende i mindre grupper. För Anna och Karin är 

det viktigt att de arbetar för att eleverna ska ha mod till att tala vilket de anser är lättast för 

eleverna att träna på i språkverkstaden då de är i mindre grupp. 

att man får dom å tala eh att dom vågar å de är ju bra att dom får vara här i en mindre grupp 

(Karin) 

Sofie och Lena berättar att de arbetar mycket med det sociala hos eleverna, att de ska känna 

att lärarna bryr sig och är intresserade utav dem. De försöker bygga upp relationer och ett 

förtroende till varje elev, vilket även Sofie och Lena anser är lättast att göra i språkverkstaden 

eftersom det är en mindre grupp och då känner eleverna att de får synas.   

 

5.7 Kommunikation och språk  

Anna och Karin samt Lisa anger även att samtal och kommunikation är viktiga faktorer för att 

eleverna ska utveckla sitt målspråk. Anna och Karin berättar att de låter eleverna i början av 

sin språkutveckling bara lyssna på språket och försöka samtala så mycket som möjligt med 

eleverna. Även Lisa arbetar med att skapa utrymme för samtal och diskussioner bland 

eleverna, då de får chans att både lyssna och använda språket verbalt.  

i å me att vi jobbar mycket i halvklass får eleverna chansen att föra samtal  å de behöver bara 

prata inför tolv å inte tjugoen (Lisa) 

 

Anna och Karin samt Sofie och Lena nämner att vardagsspråk och skolspråk är det som 

lärarna prioriterar i början i språkutvecklingen hos en elev med svenska som andraspråk. De 

menar att detta måste prioriteras för att eleverna ska kunna förstå sin omgivning både i och 

utanför skolan. 

De första man lär sej är ju skolspråk å vardagsspråk å de är de vi satsar på i början. De är ju nånting de behöver 

ha för att klara sej i skolan.  (Anna) 

 

När jag frågade lärarana om vad de ansåg att elever med svenska som andraspråk har svårast 

att lära sig, svarade samtliga att det beror på vilken språkgrupp de tillhör. Lisa berättar att 

adjektiv och att böja verb är svårt överlag hos elever med svenska som andraspråk. Hon har 

även märkt att de som har arabiska som modersmål har svårt med ordet ”är”. Anna, Karin, 
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Sofie och Lena är även överens om att vissa ljud och vokaler är svåra för eleverna att ta till 

sig.  

5.8 Kartläggning 
Jag ställde frågan till samtliga lärare om hur de tar reda på vad de flerspråkiga eleverna kan i 

det svenska språket. Alla de fem lärarna berättar om en kartläggning som Skolverket har tagit 

fram och som ska användas för att placera nyanlända elever som har svenska som andraspråk 

i rätt årskurs. Av de fem lärarna som blev intervjuade var det bara Sofie och Lena som har 

börjat arbeta med denna kartläggning, men Sofie och Lena berättar att det sker en bedömning 

hela tiden när de arbetar med en elev och att de använder mycket formativ bedömning. Lisa 

berättar att det inte finns någon ansvarig på hennes skola som arbetar med att just kartlägga 

elever, utan det är hon själv som får känna av under tiden vad eleverna kan. Hon nämner att 

har en elev varit i Sverige under en länge tid burkar hon be eleven skriva ett brev om sig själv 

och genom detta får Lisa en bild utav vad personen har varit med om och även hur eleven 

ligger till språkligt. 

 

 5.9 Modersmålsundervisning 

Samtliga lärare som intervjuades berättar att de har elever på skolan som går på 

modersmålsundervisning. Sofie och Lena säger att det är kommunen och inte skolan som har 

ansvaret över denna typ av undervisning, men alla intervjupersoner nämner att en förfrågan 

till föräldrarna skickas ut om de vill att deras barn ska undervisas i modersmål. Anna och 

Karin berättar att alla elever som har somaliska och arabiska som modersmål deltar i den 

undervisningen, samma gäller på Lisas skola. På Sofies och Lenas skola går även de barn som 

talar finska på modersmålsundervisningen. Lisa berättar vidare att de elever som talar serbiska 

har möjlighet att gå på modersmålsundervisning men att föräldrarna väljer bort det. Hon tror 

att det beror på dåliga och outbildade lärare.   

 

5.10 Modersmålet som stöd 

Sofie och Lena berättar under intervjun att elevernas modersmål är viktigt som stöd i 

undervisningen i svenska som andraspråk. De menar att det är betydelsefullt att eleverna får 

chans till att utveckla sitt modersmål. Sofie och Lena menar att det är svårare att ta till sig ett 

målspråk om barnet har problem att läsa och skriva på sitt modersmål. De strävar alltid efter 

att arbeta med både elevernas modersmål och målspråk för att de ska kunna utveckla en god 
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språkbehärskning. Till exempel brukar lärarna fråga vad saker heter på elevernas modersmål 

innan de översätter till svenska för att de ska kunna relatera till elevernas hemspråk. 

Lisa berättar att det är en tillgång för de elever som har flera språk och att det gör dem mer 

språkmedvetna än enspråkiga. Hon anser att modersmålsundervisningen är viktigt för 

eleverna men tycker personligen att den undervisningen inte fungerar som hon önskar på den 

skola hon arbetar på. Hon säger att hon inte vet vad eleverna gör under 

undervisningstimmarna och hon har ingen kontakt med modersmålslärarna samt att hon anser 

att de inte är bra pedagoger eftersom de inte är utbildade.  

de kommer vissa elever å säger att ja lär mig ingenting (Lisa) 

Lisa menar att modersmålslärarna måste genomgå en utbildning i svenska för att de ska göra 

någon nytta för elevernas språkutveckling. 

Anna och Karin påstår att modersmålsundervisningen förstärker barnen och det blir en 

tillgång för både lärare och elever. De anser att eleverna ska ha kvar sitt språk så de kan prata 

om känslor och viktiga saker med nära och kära. Anna och Karin menar också att elever med 

samma modersmål kan hjälpa och stötta varandra, till exempel om en arabisktalande elev inte 

förstår kan den ta hjälp av en person som förstår och kan översätta till elevens modersmål. De 

anger dock att de inte kopplar elevernas modersmål till undervisningen i svenska som 

andraspråk speciellt mycket. De menar att eftersom modersmålsundervisningen bedrivs 

utanför skoltid är det svårt för Anna och Karin att koppla till modersmålen eftersom de själva 

inte kan språken. Anna och Karin tycker att det skulle vara bättre om modersmålslärarna var 

involverade direkt i skolundervisningen då de anser att det skulle leda till en bättre 

språkinlärning hos eleverna.  

5.11 Användning av modersmålet i skolan 

Sofie och Lena tycker att eleverna ska få prata sitt modersmål på skolan. De måste få kunna 

prata på sitt modersmål för att till exempel kunna ta hjälp om det är någonting de inte förstår. 

De berättar att det finns klasslärare som säger till eleverna att de inte får prata på sitt språk 

och Sofie och Lena anser att det är näst intill diskriminering om de inte får använda sitt eget 

språk under skoltid. 

 

                         om du kommer till ett annat land och inte kan språket så vill ju du prata ditt eget språk (Sofie) 

 

Lisa berättar att på hennes skola är det svenska som gäller för alla elever. Hon menar att 
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eleverna behöver ta till sig det svenska språket så mycket som möjligt, men nämner att lärarna 

uppmuntrar eleverna till att tala modersmålet hemma. 

             dom måste få höra språket på rätt sätt de går inte att låta dom vara i sina egna grupper hela tin (Lisa) 

 

Anna och Karin anser också att eleverna ska använda det svenska språket i skolan, men 

behöver eleverna använda sitt modersmål får de självklart göra det. Men de menar att det är 

viktigt att veta vad man använder språket till. Till exempel tycker de inte att det är okej att två 

arabisktalande pratar kompisspråk när det sitter en annan bredvid som talar finska och inte 

förstår. Samtidigt berättar de att skulle lärarna inte begränsa eleverna till att prata svenska 

skulle de tala väldigt mycket arabiska, eftersom majoriteten av de flerspråkiga eleverna har 

det språket som sitt modersmål. 

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att inleda en diskussion och en jämförelse med resultaten från min 

undersökning där jag kommer att relatera resultaten till den tidigare forskning som 

presenterades i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en slutsats, egna reflektioner och förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Språkverkstad  
Anna, Karin, Sofie och Lena har sin undervisning i svenska som andraspråk i en särskild 

undervisningsgrupp som kallas språkverkstad. Eftersom det är en särskild undervisningsgrupp 

påpekar Skolverket (2016:27) att eleverna ska vid flera av undervisningsämnena delta i sin 

ordinarie klass för att få möjlighet till delaktighet och interaktion, vilket eleverna gör eftersom 

de kommer till Språkverkstaden under vissa timmar. Detta menar de fyra lärarna är viktigt för 

att eleverna inte ska bli för isolerade från sin ordinarie klass. Till språkverkstaden går sedan 

eleverna och får undervisning i svenska som andraspråk när det behövs. Oftast kommer 

eleverna på sina svensklektioner, annars kommer de när deras ordinarie klass har ämnen som 

klassläraren tycker eleven har svårt med. I och med att språkverkstaden blir som en mindre 

undervisningsgrupp kan jag relatera detta till det Tingbjörn (1994:113 f)säger om 

undervisningen i svenska som andraspråk blir mest effektiv om det undervisas som ett eget 

ämne. Han menar att eleverna får lättare att känna trygghet om de får undervisning i en 

mindre grupp där alla deltagare är på ungefär samma språkliga nivå.  
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6.2 Samarbete med klasslärare  
Alla de fyra lärarna som arbetar i språkverkstaden uppger att samarbetet mellan elevernas 

lärare och de själva fungerar bra på sina respektive skolor. De har inga regelbundna tider för 

samtal utan det blir vid tillfällen när det passar. Det blir oftast ett kort samtal om vad eleverna 

ska arbeta med och hur det har gått när andraspråkslärarna hämtar och lämnar eleverna i 

klassrummet. Anna och Karin skulle önska att det fanns någon bestämd tid för att stämma av 

hur eleverna ligger till i sin utveckling med klasslärarna, men för övrigt är de alla nöjda med 

samarbetet med klasslärarna. Detta stämmer väl överens med det Skolverket (2012:39) skriver 

om att det är viktigt med samarbete mellan lärare för att elever ska få en bra språkutveckling. 

6.3 Svenska som andraspråk i ordinarie klass 
På Lisas skola används undervisningen i svenska som andraspråk direkt i klassrummen. I 

resultatet visade det sig att i Lisas undervisning får eleverna möjlighet att ta till sig kunskaper 

på flera olika sätt, till exempel lyssna på texter, titta på film, diskutera och skriva. Lisa menar 

att även svenska elever kan undervisas i svenska som andraspråk, det gynnar alla elever. Hon 

tror att elever utvecklas snabbare om de har en klasslärare som klarar av att hantera en stor 

grupp med flerspråkiga elever. Detta säger emot det Tingbjörn (1994:111 f) anser är mest 

effektivt för elevernas inlärning. Tingbjörn skriver att när undervisning i svenska som 

andraspråk bedrivs i ett heterogent klassrum behöver det sättas in extra stöd till de elever som 

behöver det. Jag återkommer till detta senare när jag diskuterar om studiehandledare.   

6.4 Förberedelseklass  
På två av de skolor där jag genomförde mina intervjuer har det funnits förberedelseklasser. 

Lisa berättar att det togs bort från hennes skola på grund av brist på resurser och för att 

belastningen blev för stor i dessa klasser. Hon anser att det positiva med förberedelseklasser 

är att eleverna får en bra start i skolan men att det sociala försämras. På Sofies och Lenas 

skola togs förberedelseklassen bort för att eleverna blev för isolerade, det blev en för stor 

trygghet för eleverna att de till slut inte ville gå till sina ordinarie klasser. Som Tingbjörn 

(1994:113 f) betonar är trygghet i undervisningen ett krav för att inlärning ska ske, men 

samtidigt måste eleverna även integreras i den ordinarie undervisningen (Skolverket 2016:27 

f). Här brister med andra ord i balansen mellan undervisning i förberedelseklass och i 

ordinarie klass. Man skulle kunna säga att argumentet om isolering inte håller eftersom man 

på skolan först skapat denna isolering och sedan hänvisar till den som ett skäl att ta bort 

klassen. I en mening producerar man först de förhållanden som sedan används som skäl till att 

lägga ned förberedelseklassen. 
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6.5 Studiehandledare 
Alla de tre skolorna har tillgång till en så kallad studiehandledare, men på grund av 

resursbrister är de inte alltid tillgängliga. Detta extra stöd skriver Tingbjörn (1994:111 f) är 

bra till de elever som har svenska som andraspråk i samma klassrum som de svenska 

eleverna. Intervjupersonerna är överens om att studiehandledare är bra att ha med i 

undervisningen för att de kan hjälpa eleverna med att förklara och översätta det som de inte 

förstår. Dessutom påpekar Sofie och Lena att länken mellan hemmet och skolan blir lättare 

om studiehandledare finns till hands. Som framkommit i resultatet anser Lisa att handledaren 

måste vara utbildad i det svenska språket för att de ska kunna vara till någon hjälp. De räcker 

inte med att de kan elevernas modersmål, då får eleverna ändå ingen hjälp över till det 

svenska språket. Salameh & Tvingstedt (2012:244 f) hänvisar till Thomas & Collier (2002) 

som menar att betydelsen av att läraren har en utbildning är stor för att de ska kunna ge 

eleverna en lämplig undervisning. Här blir frågan om och i så fall hur utbildade lärare och 

handledare som kan sakna utbildning i svenska ska kunna arbeta tillsammans på ett effektivt 

sätt under tiden som man utbildar fler handledare. Det man också behöver ta ställning till är 

om det är bättre att ha en handledare som kan elevens modersmål men har inte samma 

kompetens i svenska eller om det är bättre att inte ha någon handledning alls om handledaren 

saknar en del svenska.  Höga krav på handledarens kunskaper i svenska leder kan ju leda till 

att skolan inte hittar någon handledare med dessa dubbla kompetenser. 

6.6 Motivation & trygghet 
Motivation och trygghet är två begrepp som återkommit vid samtliga intervjuer. Dessa 

begrepp menar lärarna är viktiga för en andraspråkselevs språkutveckling. Lahdenperä 

(2004:64 f) hänvisar till Cummins (1997) som påpekar vikten av att elever ska känna sig 

motiverade till att lära sig. Det gäller då att läraren visar respekt för elevernas språk, kultur 

och erfarenheter. Detta är precis det Lisa berättar, att motivationen är det första hon prioriterar 

hos en elev med svenska som andraspråk. Att de ska våga och inte vara rädda för att göra fel. 

Abrahamsson (2009:121) och Tingbjörn (1994:105) tar upp Kraschens (1987, 1988) ena 

inlärningshypotes, hypotensen om det affektiva filtret. Tingbjörn menar att har man en vilja 

och motivation till att lära sig sitt målspråk har man ett lågt affektivt filter, alltså lättare till 

inlärning. Detta anser Lisa utvecklas bäst i mindre grupper och är därför glad över att hon har 

chansen att få undervisa i halvklasser. Anna och Karin nämner att en viktig faktor för en elevs 

språkutveckling är att de törs prata. De menar att språkverkstaden är bra för att de får chansen 
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att kommunicera i mindre grupp. Genom detta skapas även en trygghet hos dessa elever. 

Trygghet anser också Tingbjörn (1994:113 f) är en viktig komponent för att inlärning ska ske. 

6.7 Kommunikation och språk 
Samtal och kommunikation är ytterligare två återkommande begrepp som nämns under 

intervjuerna. Anna och Karin berättar att i början av språkutvecklingen får eleverna lyssna på 

språket och de satsar mycket på att prata och samtala tillsammans med eleverna. Lisa har 

samma tanke, att försöka skapa mycket utrymme för samtal och diskussioner så eleverna får 

chans till att både lyssna och använda språket. Stier & Sandström Kjellin (2009:36) hänvisar 

till Stier (2009) när de skriver att kommunikation även ligger till grund för gemenskap och 

identitetsskapande, vilket dessa lärare lägger en grund för när de låter eleverna samtala och 

diskutera.  

Skolverket (2012:114) påpekar att ord och begrepp är det viktigaste barn behöver ta till sig 

vid inlärning av ett nytt språk. Detta är något som Anna, Karin, Sofie och Lena prioriterar i 

undervisningen hos barn med svenska som andraspråk. Vardagspråk och skolspråk är något 

som eleverna på båda skolorna får träna på för att så snabbt som möjligt kunna förstå sin 

omgivning både i och utanför skolan. Skolverket (2012:35) hänvisar till Magnusson (2008) 

som skriver att vardagsspråk och skolspråk är två språkliga perspektiv som lärare måste vara 

medvetna om i sin undervisning. 

I resultatet framkom det att vissa språkljud kan vara svåra att ta till sig för elever som inte har 

svenska som modersmål, och detta är något som även Skolverket (2012:117 f) tar upp. Det 

svenska språket har många fler vokaler än vad till exempel det arabiska språket har och därför 

blir det problematiskt för dessa andraspråkselever. Lärarna som intervjuades var även överens 

om att det som eleverna har lätt respektive svårt att ta till sig beror på vilken språkgrupp de 

tillhör, vilket även Skolverket (2012:94) nämner som en faktor för elevers språkutveckling. 

6.8 Kartläggning 
Skolverket (2012:94) skriver att lärare ska diskutera och ställa öppna frågor till eleverna där 

de kan beskriva, förklara eller berätta för att ta reda på vad eleverna har för förkunskaper i det 

svenska språket. Detta är ett sätt som Lisa använder sig utav när hon ska ta reda på hur 

mycket hennes elever kan inom det språkliga. Som jag nämnde i resultatet brukar Lisa låta 

eleverna skriva brev för att få information om elevens kunskaper men även för att få en bild 

av eleven som person.  
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6.9 Modersmålsundervisningen 
Gunilla Ladberg (2000:179 f) säger att modersmålet har en central roll för ett barns identitet 

och trygghet samt att eleverna måste få utveckla sitt modersmål för att kunna kommunicera 

med familj och släkt. Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:57 f) anger att barn måste få 

undervisning i sitt modersmål för att de ska kunna utveckla språket så mycket som möjligt 

och att det inte räcker med enbart användning av modersmålet i hemmet. Alla tre skolor som 

jag genomförde mina intervjuer på har elever som går på modersmålsundervisning. 

Intervjupersonerna säger att en förfrågan om undervisning på modersmålet skickas ut till de 

föräldrar som har barn som har möjlighet till denna undervisning, men att det är kommunen 

som är ansvarig. I och med att kommunen och skolorna ger möjlighet till 

modersmålsundervisning, visar de intresse för barns olika språk, kultur och sociala vanor, 

vilket Ladberg menar är av stor betydelse för att barnen ska känna att de är viktiga. 

   

6.10 Modersmålet som stöd 

Alla fem intervjupersoner är överens om att undervisning på modersmål är viktigt för 

eleverna. Sofie och Lena säger att de använder elevernas modersmål som stöd i 

undervisningen för svenska som andraspråk för att eleverna ska utveckla en god 

språkbehärskning, vilket Salameh & Tvingstedt (2012:243) som refererar till Collier (1989) 

anser är positivt då elever når större framgång på andraspråket om de samtidigt får använda 

sitt modersmål. Som framkom i resultatet anser Sofie och Lena att det är svårare för en elev 

att ta till sig målspråket om de inte kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål och att elevers 

modersmål är viktigt och att det måste utvecklas. Detta kan kopplas till det Ladberg 

(2000:181) och Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010:57 f) säger om att modersmålet 

fungerar som en bro till det nya språket som eleverna ska lära sig. De menar att det skulle 

underlätta utvecklingen av ett andraspråk om barnet fick använda sitt modersmål vid 

inlärningen, med andra ord precis det som också Sofie och Lena påpekar. 

Även Lisa anser att modersmålsundervisning är viktigt för eleverna, det är en bra tillgång att 

ha med sig flera språk. Salameh & Tvingstedt (2012:244) hänvisar till Thomas & Colliers 

(2002) två framgångsfaktorer som skolor med flerspråkiga elever behöver ta hänsyn till. Den 

ena är att modersmålsläraren behöver ha en god lärarkompetens, de behöver alltså ha en 

pedagogisk utbildning. Och den andra faktorn är att modersmålsläraren och klassläraren 

behöver samarbeta. Men utifrån det Lisa berättar går det inte att koppla dessa faktorer till den 
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modersmålsundervisning som bedrivs på hennes skola då hon inte har någon kontakt med 

modersmålslärarna. 

Anna och Karin anser att modersmålsundervisning är viktigt, det förstärker barnen, det blir en 

fördel för både lärare och elever och de menar att det är viktigt att ha kvar språket så att 

eleverna kan prata om känslor och viktiga saker, vilket Ladberg (2000:179 f) lyfter fram som 

en viktig del i barnets utveckling. Anna och Karin menar att med modersmål kan eleverna 

även hjälpa varandra, men samtidigt berättar de att undervisningen inte är kopplad till 

elevernas modersmål vilket säger emot det Ladberg (2000:181) och Wagner, Strömqvist & 

Uppstad (2010:57 f) påpekar om att modersmålet fungerar som en bro till målspråket. Anna 

och Karin anser att det skulle leda till bättre inlärning om dessa lärare var engagerade direkt i 

skolundervisningen, vilket kan kopplas till Salameh & Tvingstedt (2012:244 f) som hänvisar 

till Thomas & Colliers (2002) ena framgångsfaktor som en flerspråkig skola bör ha, nämligen 

ett bra samarbete med modersmålsläraren. 

6.11 Användning av modersmålet under skoltid 
I resultatet kom jag fram till att Sofie och Lena var båda helt överens om att eleverna måste få 

använda sitt modersmål under skoltid för att till exempel kunna ta hjälp av varandra och de 

anser att det är näst intill diskriminering om de inte skulle få använda sitt språk.  Detta 

stämmer överens med det Ladberg (2000:179 f) skriver om att modersmålet har en stor 

betydelse för barns identitet och trygghet. Lisa däremot går emot det författaren säger i och 

med att hon berättar att på hennes skola ska eleverna tala svenska för att ta till sig språket så 

mycket det bara går. Anna och Karin anser också att eleverna ska använda det svenska språket 

i skolan, men de nämner också att är eleverna i behov av att använda sitt modersmål säger inte 

lärarna ifrån. 

6.12 Inlärningshypoteser 
Anna och Karin anser att deras undervisning i svenska som andraspråk inom språkverkstaden 

är en bra metod eftersom de menar på att många elever sitter av mycket tid i klassrummet när 

de inte förstår och inte får den hjälp de behöver, och därför är det bra för dessa elever att 

komma till språkverkstaden där de får mer hjälp och stöd. Även Sofie och Lena anser att 

språkverkstaden är positivt för andraspråkslever eftersom där finns det vuxna och lärare, som 

har tid att stötta dessa elever med det svenska språket. Detta kan kopplas till learning som är 

ett begrepp inom Kraschens förvärvs-/inlärningshypotes som Tingbjörn (1994:37 f) 

diskuterar. Detta begrepp handlar om att språkinlärning är en medveten inlärning där elever 

får undervisning i det språk de ska lära sig (Abrahamsson 2009:117). Denna typ av inlärning 
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var dock Kraschen mycket negativ till (Tingbjörn 1994:97 f). Språkinlärning ska ske via 

kommunaktion på ett naturligt och omedvetet sätt, genom att vara i en social miljö och delta i 

samtal med andra människor. Något som kallas för acquisition (Tingbjörn 97 f). Detta kan jag 

se att Lisa arbetar med i och med att hon har alla sina elever i klassrummet och att hon, som 

tidigare nämnts, arbetar för att skapa möjligheter till muntligt kommunikation i klassrummet.  

Hypotesen om en naturlig inlärningsordning menar Kraschen (1977), som Abrahamsson 

(2009:120) refererar till, innebär att alla lär sig sitt målspråk på samma sätt, och att det inte 

spelar någon roll vilket modersmål eleverna har. Detta ser ut att gå emot det Skolverket 

(2012:119) och samtliga av mina informanter säger om utveckling av ett andraspråk. Både 

Kraschen och skolverket har dock rätt eftersom de talar om lite olika saker. Både skolverket 

och lärarna utgår från tempot i utvecklingen och det gäller även inlärningen av språkliga 

detaljer vilket givetvis kan variera beroende på modersmål. De menar alla att beroende på 

vilken språkgrupp eleverna kommer ifrån har de lättare respektive svårare med olika saker 

och därmed lär sig eleverna målspråket i olika takt. Till exempel berättar Lisa att arabiska 

barn har svårare att få med ordet ”är” när de pratar eftersom det inte används i arabiskan. 

Sofie, Lena, Anna och Karin påpekar att även att vokaler och att uttala vissa ord är svåra 

beroende på vad eleven har för modersmål. Inlärningsordningen är en generell ordning mellan 

stadier (inläraren behöver klara av ett stadium innan den kan gå vidare till nästa). Det är 

därmed en annan fråga när man når dessa stadier, vilket kan vara individuellt och påverkas av 

avståndet mellan modersmål och målspråk. Alla måste träna på olika saker och vissa elever 

kanske inte kan alfabetet och måste träna på detta medan någon annan elev kan gå vidare 

direkt.   

6.13 Interkulturell pedagogik 
Alla de fem lärare som jag har intervjuat nämner att de använder sig av en interkulturell 

pedagogik som Lahdenperä (2010:34 f; 2004:64 f) nämner är en faktor för att skapa ett 

interkulturellt lärande. Lahdenperä utgår från Pearce (1989) tanke om kosmopolitisk 

kommunikation som handlar om att lärare anser att alla är lika värda och att de har en 

förståelse för andra människors tankar, vilket dessa lärare har eftersom de visar för eleverna 

att de är öppna för olika kulturer genom deras arbete med andraspråkseleverna. 

Lahdenperä (2004:65) hänvisar till Cummins (1997) som anser att i en interkulturell 

undervisning är det betydelsefullt att lärare har respekt inför elevers olika språk, kultur och 

erfarenheter samt att elever ska få känna sig synliga genom att exempelvis få undervisning om 
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deras olika kulturer, språk och erfarenheter. Lahdenperä (2004:35) poängterar även vikten av 

att erbjuda undervisning i det egna modersmålet till de elever som behöver det. Samtliga 

lärare visar respekt inför elevernas olikheter genom att de visar intresse för eleverna, att de 

använder elevernas modersmål för att de ska nå sitt målspråk och att eleverna får rätt till 

modersmålsundervisning.  

Stier & Sandström Kjellin (2009:15) utgår från Banks (2007) faktorer som lärare behöver ta 

hänsyn till när de arbetar med mångkulturella grupper. Utifrån mina intervjuer kunde samtliga 

lärare förhålla sig till faktorn om rättvisepedagogik. Rättvisepedagogiken innebär att alla 

elever oberoende av etnicitet, språk och sociala grupper får samma möjligheter till lärande. Är 

det mer eller mindre rättvist att låta dessa elever vara kvar i sin ordinarie klass eller låta de gå 

iväg till en särskild undervisningsgrupp? I en särskild undervisningsgrupp kan fokus ligga 

mer på den enskilda elevens kunskaper och förutsättningar vilket kan vara svårare när 

eleverna undervisas i den ordinarie klassen. Det blir även mer individsanpassat både för de 

svenska eleverna samt de som har svenska som andraspråk om exempelvis språkverkstaden 

används och det blir också färre elever i gruppen och läraren har mer tid åt varje enskild elev. 

Empowering är ytterligare en faktor som innebär att skolan ska arbeta för att alla elever ska 

känna att de har samma status. På skolorna där Anna och Karin samt Sofie och Lena arbetar 

på verkar det som att SVA-eleverna känner att de har samma status som övriga elever 

eftersom lärarna berättar att eleverna blir glada över att få undervisning i den särskilda 

gruppen språkverkstaden.  

7. Slutsats och avslutande reflektioner  

I detta kapitel kommer jag att framföra mina slutsatser som jag kommit fram till samt 

avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

De frågeställningar som jag skulle undersöka genom mina intervjuer var på vilka sätt lärare på 

ett par skolor arbetar med elever som har svenska som andraspråk, hur lärarna går tillväga i 

undervisningen för att utveckla språket för andraspråkselever och lärares syn på att använda 

elevernas modersmål i andraspråksundervisningen. Majoriteten av de lärare som blev 

intervjuade arbetade med elever i en så kallad språkverkstad som är en särskild 

undervisningsgrupp för elever som har svenska som andraspråk. En lärare undervisade elever 
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som har svenska som andraspråk direkt i elevernas ordinarie klass tillsammans med de 

svenska eleverna där hon arbetade med svenska som andraspråk med alla elever. Samtliga 

lärare är överens om att eleverna ska känna trygghet för att kunna utveckla sitt målspråk och 

det är trygghet som lärarna prioriterar i sin undervisning. Alla lärare som medverkade i 

undersökningen är överens om att elevernas modersmål är en viktig komponent för att 

utveckla målspråket. Två av de lärare som ingick i undersökningen brukar använda elevernas 

modersmål som en bro över till det svenska språket, genom till exempel översättning. De 

trycker starkt på att eleverna måste få använda sitt modersmål i skolan för att kunna ta hjälp 

av varandra och känna trygghet. De tre resterande kopplar inte elevernas modersmål till sin 

undervisning speciellt mycket då undervisningen av elevernas modersmål bedrivs utanför 

skoltid. De anser att för att eleverna ska få en så bra språkinlärning som möjligt borde 

modersmålslärarna medverka direkt i elevernas undervisning. 

 

7.2 Avslutande reflektioner 

Syftet med denna undersökning var att belysa olika arbetssätt som används i undervisningen i 

svenska som andraspråk. Jag har genom mina intervjuer fått insikter om hur lärare kan arbeta 

med elever som har svenska som andraspråk i sin undervisning. En slutsats som jag kom fram 

till var att det vanligaste sättet att arbeta med dessa elever var i en särskild 

undervisningsgrupp. Mot bakgrund av mina resultat anser jag att undervisningsgrupper är det 

bästa sättet för eleverna att kunna utveckla det svenska språket, i och med att eleverna får 

mera hjälp och stöd om de får vara med en lärare där fokuseringen ligger på den enskilde 

eleven. Samtidigt lär sig elever mycket av varandra så eleverna bör därmed även få 

undervisning med sin ordinarie klass, där de får chans att lyssna och ta till sig det svenska 

språket. 

Vad som också har framkommit genom min undersökning är att elevernas modersmål är 

viktigt att använda i undervisningen. Skolorna där mina intervjuer genomfördes borde utnyttja 

modersmålslärarana mer i undervisningen för att eleverna ska få optimala möjligheter till att 

utveckla både modersmål och svenska. 

Jag håller med Lahdenperä (2004:70 f) som säger att mångkulturell skolutveckling förutsätter 

att lärare måste utvecklas och få nya insikter om hur undervisningen med elever som har 

svenska som andraspråk bör gå till. 
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7.3 Vidare forskning 

Framtida forskning skulle kunna undersöka om eleverna utvecklas mer en särskild 

undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass. Jag skulle även vilja se mer forskning som 

undersöker den kartläggning som Skolverket tagit fram för att underlätta placeringen av 

elever i rätt årskurs. Det skulle vara intressant att veta hur lärare upplever arbetet med 

kartläggningen och dess funktion.  
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Bilaga 1 
Hej! Här kommer ett informationsbrev till Dig som ska medverka i min undersökning. 
Jag vill först börja med att säga tack för att du ställer upp på min intervju och vill dela dina 

kunskaper till min studie!  

Min studie handlar om, som jag nämnde förut, om svenska som andraspråk. Eftersom jag 

själv snart kommer komma ut i arbetslivet som lärare anser jag att det är viktigt att få mer 

kunskaper om detta ämne, eftersom skolor redan har och kommer få fler elever som inte kan 

det svenska språket när de kommer till skolan. Det jag vill ta reda på i min undersökning är 

hur lärare arbetar med elever som har svenska som andraspråk för att främja deras 

språkutveckling. Mina frågeställningar (som kan komma att ändras under arbetets gång) är: 

* Vilka metoder och arbetssätt används i klassrum med elever som har svenska som 

andraspråk? 

* Hur går lärare tillväga för att utveckla elevers språkutveckling som har svenska som 

andraspråk? 

* Hur används elevernas modersmål i undervisning i svenska som andraspråk? 

Räkna med att intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Den kommer att spelas in och jag 

kommer även använda dator och skriva det jag tycker är viktigt att få med. Du kommer att 

vara anonym, men vill Du inte medverka i ljudinspelningen så säg till snarast.  

 

Nedan kommer de frågor jag kommer att använda mig utav under intervjun (med reservation 

för ändringar). 

 

 Hur många års erfarenhet inom läraryrket har du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur kommer det sig att du valde att bli lärare i svenska som andraspråk? 

 Går elever som har SVA (=svenska som andraspråk) i en vanlig klass när de börjar 

eller hamnar de i en förberedelseklass? 

 Hur många elever har svenska som andraspråk på din skola? 

 Hur mycket SVA-tid får eleverna? 

 Hur samarbetar du med klasslärarna? 

 Vilka faktorer skulle du säga är viktiga för en elevs språkutveckling? 

 Vad är det viktigaste, det du prioriterar i början i språkutvecklingen hos en elev med 

SVA? 

 Vad har SVA-elever lättast/svårast att lära sig? 

 Vissa elever kan ha varit olika lång tid i Sverige och har kommit längre i svenska 

språket än andra. Hur tar ni reda på hur mycket eleverna kan i det svenska språket? 

 Vilket läromedel/material används i SVA-undervisningen? 

 När anses en elev vara ”klar” med SVA? 

 Får eleverna möjlighet till undervisning i sitt modersmål? 

 Hur många elever går på denna typ undervisning? 

 Vad är dina tankar och reflektioner om modersmålsundervisning? 

 Enligt forskning har elever bättre resultat i både muntlig och skriftlig 

språkbehärskning om de fått undervisning i både modersmålet och skolspråket under 
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längre tid än om de har enspråkig undervisning. Hur tänker du kring detta? Något du 

strävar efter eller har du en annan syn på undervisning? 

 Är det någonting som skolan skulle behöva förbättra/utveckla som skulle kunna 

gynna språkutvecklingen för SVA-elever? 
 

 

Ännu ett stort tack för din medverkan. Har du några frågor tveka inte att höra av dig! 

 

Med vänliga hälsningar Elin Hellström  
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Bilaga 2 
Hur många års erfarenhet inom läraryrket har du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur kommer det sig att du valde att bli lärare i svenska som andraspråk? 

Går elever som har SVA (=svenska som andraspråk) i en vanlig klass när de börjar eller 

hamnar de i en förberedelseklass? 

Hur många elever har svenska som andraspråk på din skola? 

Hur mycket SVA-tid får eleverna?  

Hur sammarbetar du med klasslärarna? 

Vilka faktorer skulle du säga är viktiga för en elevs språkutveckling? 

Vad är det viktigaste, det du prioriterar i början i språkutvecklingen hos en elev med SVA? 

Vad har SVA-elever lättast/svårast att lära sig? 

Vissa elever kan ju ha varit olika lång tid i Sverige och har kommit längre i svenska språket 

än andra. Hur tar ni reda på hur mycket eleverna kan i svenska språket? 

Vilket läromedel/material används i SVA-undervisningen? 

När räknas en elev vara ”klar” med SVA?  

Får eleverna möjlighet till undervisning i sitt modersmål? 

- Hur många av eleverna går på denna typ undervisning? 

- Vad är era tankar och reflektioner om modersmålundervisning? 

 

Enligt forskning har elever bättre resultat i både muntlig och skriftlig språkbehärskning om de 

fått undervisning i både modersmålet och skolspråket under längre tid än om de har enspråkig 

undervisning. Hur tänker du kring detta? Något du strävar efter eller har du en annan syn på 

undervisning? 

Är det någonting som skolan skulle behöva förbättra/utveckla som skulle kunna gynna 

språkutvecklingen för SVA-elever? 


