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BAKGRUND: 
I bakgrunden beskrivs språket och dess roll i människans liv. Läsaren ges en inblick i hur 
förstaspråk - och andraspråksinlärning sker samt vad som skiljer dessa åt. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv beskrivs skolans roll och ansvar för att hjälpa elever att utveckla ett fungerande 
andraspråk. Olika metoder och arbetssätt som undervisningen kan utgå från tas upp i 
bakgrunden. Andra faktorer såsom modersmålets och familjens roll för andraspråksutveckling 
behandlas i slutet av bakgrunden. 
SYFTE: 
Syftet är att undersöka vad lärare har för upplevelser av att undervisa och möta elever med 
svenska som andraspråk (SVA). Vi vill ta del av hur lärare planerar och genomför sin 
undervisning för klasser där det finns SVA –elever. Undersökningen syftar till att finna vilka 
förutsättningar lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad andraspråksutveckling samt vilka 
eventuella svårigheter de ställs inför.   
 
METOD:  
Kvalitativ metod där datainsamlingen genomförts i två delar med hjälp av self- report och 
intervjuer.  

RESULTAT: 
Lärarna planerar sin undervisning för att kunna erbjuda rätt stöd utifrån den nivå som var och 
en av eleverna befinner sig på. Planeringen handlar om att elevernas ordförråd ska utvecklas. 
Lärarnas pedagogiska bedömningar ligger till grund vid planeringen samt elevernas 
förförståelse, erfarenheter och intressen. Lärarna ser olika kulturer som en resurs och 
uppmuntrar eleverna att dela med sig av sina erfarenheter och traditioner. Modersmålets 
utveckling är en annan faktor som lärarna lyfter som gynnsam för elevernas språkutveckling. 
De menar att modersmålet bör utvecklas parallellt med svenskan. Lärarna har en positiv 
attityd till elevernas modersmål. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att delge Er våra tankar och erfarenheter kring hur vi tror det kan vara att gå 
i skolan och ha ett annat modersmål än svenska. Vi har valt att beskriva varsin situation som 
berört oss och som ligger till grund till varför vi valt att skriva om undervisning för elever 
med svenska som andraspråk. 
 
Du sitter i ett klassrum, i en skola långt bort från den värld och verklighet du är van vid. 
Trots dina unga år har du varit med om en hel del och nu sitter du här med dina minnen, 
erfarenheter och inte minst med ett språk som är ditt, men det språket talas inte längre av 
de andra runt omkring. Allt som händer sker nu på ett nytt språk, ditt så kallade 
andraspråk. Det finns andra barn i klassen som inte heller alltid kunnat prata svenska, som 
också håller på att lära sig. Du önskar att du kunde fråga dem hur de kände sig när de inte 
kunde någon svenska, men det går inte för de förstår inte det språk som du pratar. I dina 
ögon lyser inte sällan förvirring och utsatthet, din blick förmedlar att du inte förstår. För 
att känna trygghet försöker man förutsäga vad som ska hända. Det kan inte du, 
omgivningens koder och regler har ännu inte blivit dina. Ibland blir du arg och skriker, 
men egentligen är du nog ledsen och osäker. Det är jobbigt att inte förstå. Du vill förstå, 
kunna skämta och skoja med dina klasskompisar, svara på frågor som läraren ger men det 
är svårt när orden inte alltid finns där, när ditt andraspråk inte hänger med dina tankar. 
Du håller på att lära men det tar tid, din resa mot ett fullt fungerande andraspråk har bara 
börjat och du behöver allt stöd du kan få på vägen.  

__________ 

Hon är fjorton år och har växt upp i en bergsby långt härifrån. Hon hade aldrig gått i 
skolan och kan varken läsa eller skriva. Att växa upp som kvinna i hennes land kan i våra 
ögon liknas vid att vara en människa utan eget värde. Flickan och hennes mammas liv 
skulle ha gått ut på att passa upp de män som fanns runt om dem. Nu blev det inte så, 
hennes mamma ville annorlunda för sig och sin dotter. Förändringen skulle bli Sverige.  

Flickan började skolan efter endast två veckor i sitt nya land. Hon satt på sin stol på 
samlingen och tittade sig förvirrat omkring. Alla elever sa sina namn och log mot henne. 
Hon log tillbaka. Läraren berättade för eleverna vad de skulle arbeta med under veckan 
och allas blickar vändes mot fröken. Eleverna nickade instämmande, flickan tittade sig 
omkring och nickade även hon. En lärare skulle arbeta enskilt med flickan och knackade 
henne på axeln och tog med sig henne till ett annat rum. Så avlöpte arbetet hela första 
veckan. Varje gång jag eller någon annan mötte hennes blick, log hon och vi log tillbaka. 
På lunchen när vi var uppe i klassrummet tog det inte lång tid innan hon somnade och alla 
elever visade henne hänsyn genom att vara så tysta de kunde. Vi väckte henne fem minuter 
innan lektionen skulle börja och det första hon gjorde var att le och vi log tillbaka. På 
torsdagen kom hon fram till en av flickorna och tittade henne djupt in i ögonen, i 
bakgrunden fanns läraren som arbetat med henne under hela veckan. Tystnaden lade sig 
som en dimma i klassrummet och alla stannade upp för alla visste att det var något speciellt 
på gång.  

Flickan ler mot den andra flickan och säger; jag heter Maja, vad heter du? Den andra 
flickan svarar henne, ler och klappar henne på ryggen. Alla elever ropar på Maja och vill 
att hon ska fråga dem och det gör hon också. När hon frågat hela klassen sätter hon sig 
bredvid mig i soffan och ler mot mig, i ögat har hon en tår, jag ler tillbaka och 



 

nickar bekräftande mot henne. Efter en liten stund sover hon sittandes i soffan. Hon heter 
Maja och har somnat med ett leende på läpparna. 

Vi vill rikta ett varmt tack till de lärare som deltagit och varit till hjälp i undersökningen. 
Deras erfarenheter, kunskaper och engagemang har bidragit till att skrivandet av vår uppsats 
blivit en rik erfarenhet som vi tar med oss ut i vår blivande yrkesroll som lärare. Någon som 
inspirerat och delgivit oss av sitt kunnande och brinnande engagemang för området är Gunilla 
Elber, lärare på Högskolan i Borås. Tack Gunilla, för alla tips, råd och intressanta 
diskussioner! Vi vill även tacka vår handledare Sonja Kihlström som givit oss bra stöd under 
skrivandets gång. 
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Inledning 

Vi människor behöver språk för att kunna möta varandra och bli delaktiga i varandras liv. 
Språket blir till broar i mötet mellan människor. Vissa människor har fler en ett språk. Sverige 
är idag ett kulturellt heterogent samhälle, där barn och ungdomar växer upp i olika sociala och 
kulturella miljöer och de har olika förutsättningar för sin språkutveckling. En del barn och 
ungdomar växer upp med behov av bara ett språk medan andra har behov av att utveckla flera 
språk. Ett barn som lever i Sverige, men som har föräldrar och familj med annat modersmål 
har alltid behov av minst två språk, familjens och samhällets. Det är en mänsklig rättighet att 
ha tillgång till och få utveckla de språk man har behov av. Att kunna hantera och förstå de 
språk som talas runt omkring är en förutsättning för att kunna orientera sig och finna sin plats 
i skolan, samhället och livet (Ladberg, 2003).  

I Sverige har den enspråkiga bilden av omgivningen varit dominerande. Med en enspråkig 
världsbild är det normala att använda ett språk i alla sammanhang. Att vara flerspråkig har 
däremot betraktats som ett normaltillstånd i övriga världen. Att behöva använda flera språk i 
sin vardag har i Sverige varit förknippat med problem. Detta är en av alla de fördomar kring 
flerspråkighet som skapats utifrån den enspråkiga världsbilden. Idag anser forskare att 
flerspråkighet i sig inte är något annorlunda eller besvärligt. En flerspråkig verklighet är den 
som de allra flesta barn i världen växer upp i idag. Flerspråkighet är inget undantag i 
människors liv, snarare en regel (Ladberg). Norrby och Håkansson (2007) skriver om hur vi i 
dagens Sverige vant oss vid att det talas många språk förutom svenska. I världen finns det 
cirka 6000-7000 språk och ungefär 150 av dem talas i Sverige.  

Under bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning och genom att vikariera i skolor, har vi 
stött på olika situationer där elever med annat modersmål har varit inblandade. Gibbons 
(2006) visar att hela 15 procent av eleverna i grundskolan har ett annat modersmål än 
svenska. En elev med svenska som andraspråk har på många sätt en annan utgångspunkt än 
elever med svenska som modersmål. Alla elever behöver känna delaktighet i gruppen och 
kamratskapet där språket spelar en stor roll. Det finns en enorm trygghet som ligger i att 
kunna göra sig förstådd och kommunicera med sin omgivning, den tryggheten är ingen 
självklarhet för elever med svenska som andraspråk. Skolans roll är att möta och stödja dem i 
deras utveckling av språk som låter dem uttrycka vad de vill och inte enbart vad de kan.  

Genom att diskutera våra olika erfarenheter med varandra förstår vi att undervisningen av 
elever med svenska som andraspråk är ett komplext och svårt undervisningsområde. Enligt 
vår uppfattning skiljer sig bemötandet av samt undervisningen för dessa elever från lärarnas 
sida mycket från skola till skola. Det tycks råda olika tillvägagångssätt kring hur skolor 
bedriver sin verksamhet för andraspråkselever. Detta är en orsak till hur intresset väcktes hos 
oss. För att elever skall kunna erbjudas en likvärdig undervisning som optimerar 
möjligheterna till en god språkutveckling behövs kunskap kring hur arbetet i skolan går till. 
Det är viktigt att undersöka hur lärare arbetar för att kunna synliggöra vilka faktorer som 
påverkar elevernas språkutveckling såväl positivt som negativt. Uppsatsen riktar sig i 
huvudsak mot att belysa lärares planering och genomförande av undervisningen när de har 
elever med svenska som andraspråk i klassen. Bemötandet av elever med svenska som 
andraspråk kan innebära såväl svårigheter som möjligheter. Dessa är av intresse för 
undersökningen. Skola och hem ska ha ett nära samarbete. Lärares kontakt med föräldrar som 
har annat modersmål och olika kulturella bakgrunder uppmärksammas i undersökningen. 
Vidare är det av intresse att synliggöra den syn som lärare har på elevernas 
modersmålsutveckling.  
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka vad lärare i undersökningen har för upplevelser av att undervisa och 
möta elever med svenska som andraspråk (SVA). Vi vill ta del av hur lärarna planerar och 
genomför sin undervisning för klasser där det finns SVA –elever. Undersökningen syftar till 
att finna vilka förutsättningar lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad 
andraspråksutveckling samt vilka eventuella svårigheter de ställs inför.   

 

Frågeställningar 
 
Hur planerar och genomför lärarna sin undervisning för en klass där de integrerar SVA-
elever? 
 
Hur menar lärarna att de arbetar för en gynnsam andraspråksutveckling? 
 
Hur kartlägger och bedömer lärarna elevernas andraspråksutveckling? 
 
Vilka andra faktorer anser lärarna har en viktig roll för en gynnsam språkutveckling? 
 
Hur ser lärarna på samarbetet mellan hem och skola i kontakten med föräldrar som har ett 
annat språk och en annan kultur? 
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Begreppsförtydliganden  
 
I uppsatsen användes termer och begrepp som är kända inom skolans värld. Dessa begrepp 
kan tolkas på olika sätt beroende på i vilka sammanhang de förekommer och på vilken 
förförståelse och tidigare kunskaper som användaren har. Vissa begrepp som förekommer i 
uppsatsen har valts ut och givits en förklaring till på vilket sätt de används i uppsatsen. 
 

• När begreppet integrera används menas det hur lärare arbetar för att få elever med 
svenska som andraspråk att känna att de har en lika självklar och viktig plats i gruppen 
som deras kamrater som har svenska som modersmål. Att vara integrerad ska alltså 
läsas mot bakgrund att det handlar om elevens upplevelse av att känna trygghet och 
fullständig acceptans i gruppen. En elev som är integrerad upplever att han/hon har 
något att tillföra gruppen och tillåts göra detta.  

 
• Begreppen språkinlärning, språkutveckling och tillägnande av språk används 

synonymt. 
 

• Begreppen flerspråkighet och tvåspråkighet är liktydiga i uppsatsen. I dagens forskning 
används i första hand begreppet flerspråkighet medan tidigare forskning använt begreppet 
tvåspråkighet. 

 
• Mångkultur beskriver olika värderingar och beteenden från skilda kulturer som 

individer handlar utifrån. En mångkulturell skola har elever från flera olika kulturer 
(Bergstedt & Lorentz, 2006). 

 
• Begreppen förstaspråk och andraspråk brukar forskning göra skillnad mellan. Det 

handlar om att man ser skillnader i utvecklingen hur tillägnandet av språket sker 
(Lindberg, 2004a).   

 
• Internationell klass och förberedelseklass är två olika namn för samma slags 

verksamhet där nyanlända elever, elever som precis flyttat till Sverige, kan börja sin 
skolgång och få det stöd som just de behöver. Förberedelseklass är den benämningen 
som Skolverket (2007) använder för denna slags verksamhet och är den benämning 
som används i uppsatsen. 

 
• I uppsatsen skrivs det om barn, elever och inlärare. I de avsnitt som främst berör skola 

och undervisning blir det naturligt att skriva om elever på samma sätt som det blir 
naturligt att skriva om barn i andra sammanhang. Mycket som beskrivs berör såväl 
vuxna som barn därav används även begreppet inlärare i uppsatsen. 
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Teorier kring språkinlärning  
 
I den första delen handlar det om området språkinlärning utifrån tre olika 
språkutvecklingsteorier. Det finns en rad olika språkutvecklingsteorier som har olika syn på hur 
utvecklingen sker och vad som ligger till grund för denna. Behaviorismen, Nativismen och 
Kognitivismen presenteras. Teorierna kan sägas rikta in sig på olika drag i den process som 
språkinlärning innebär och de har varit aktuella och rådande under olika årtionden (Bjar & 
Liberg, 2003).  
 
Den andra delen beskriver den sociokulturella teorin kring lärande och språkutveckling. 
Denna teori belyses närmare då det är den teori som utgör undersökningens teoretiska ram. 
Vissa delar av teorin som är väsentliga för undersökningens fokus och uppsatsens innehåll 
presenteras. Den avslutande delen redogör för Interimspråksteorin och Processbarhetsteorin. 
Dessa presenteras kort för att tydliggöra den aktuella synen på andraspråksinlärning (Norrby 
& Håkansson, 2007). 

Språkutvecklingsteorier 

Behaviorismen 
Utgångspunkt för allt lärande är i den behavioristiska teorin miljön och språkinlärningen.  
Språkförmågan ses som ett beteende som automatiskt lärs in. Språkinlärningen ses ske på 
samma sätt som allt annat lärande, genom imitation och förstärkning (Bjar & Liberg, 2003). 
Då barnet får gensvar och respons på sina försök att kommunicera sker utveckling. 
Behavioristerna, som var rådande under nittonhundratalets början ansåg att språkutveckling 
sker genom att barnet först lär sig orden och i ett senare steg innebörden i dessa. Barnet kan 
även lära sig nya ord genom att relatera dem till olika föremål. Bjar och Liberg menar vidare 
att i alla språksituationer som är kopplade till olika slags sammanhang, exempelvis att hälsa, 
kan den behavioristiska synen gälla. Det är däremot svårt att förklara alla de andra språkliga 
situationer, där språkanvändaren är mer aktiv och flexibel, som inlärt genom imitation. 

Nativism 
Under 1960-talet utvecklade en professor i lingvistik vid namn Chomsky den nativistiska teorin 
kring språkinlärning. Denna teori menar att språkutvecklingen sätts igång automatiskt och följer 
inte den övriga utvecklingens mönster. Teorin menar att språkförmågan måste vara universell 
och medfödd. Det kan inte vara fråga om någon imitation som behaviorismen hävdar bland 
annat på grund av att alla lär sig språk (utan undervisning) och utvecklingen följer liknande 
stadier i olika språk. Här råder föreställning om att alla människor föds med en så kallad 
språkmodul, grundläggande principer för hur språk är uppbyggda. Beroende på i vilken 
språkmiljö man ingår utvecklas olika varianter av principerna (Bjar & Liberg, 2003; 
Hammarberg, 2004). 
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Kognitivismen 
Ur ovanstående två motpoler, behaviorismen och nativismen, växte kognitivismen fram. 
Kognitivismen menar att människan aktivt söker kunskap i sin omvärld med hjälp av de 
medfödda förmågorna att lära. Andraspråksforskning med ett kognitivt perspektiv riktar 
uppmärksamheten på de processer som sker hos individen när språket tillägnas och används. 
Kognitivismen har precis som behaviorismen och nativismen inläraren i centrum. Det finns 
ett fokus på inläraren som handlar om hur det fungerar när denne utvecklar sin 
språkkompetens och automatiserar sina språkfärdigheter. Vidare intresserar sig kognitivismen 
för hur inläraren håller isär och väljer mellan sina språk (Hammarberg, 2004). 

Språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Under de senaste årtiondena menar Bjar och Liberg (2003) att ett mera sociologiskt inriktat 
synsätt på lärande utvecklats. Fokus riktades mot det sociala samspelet och hur vuxnas 
vägledning fungerar som en stödstruktur för barns lärande. Tidigare studier har kompletterats 
med andra vilket har lett till bredare fokus. Nu är även kulturen, vid sidan av det sociala 
samspelet, en viktig del för att förstå lärande och utveckling. Utifrån detta sociokulturella 
perspektiv betraktas språkutvecklingen ur ett kulturellt, socialt, historiskt, utvecklings- och 
individperspektiv. Denna inlärningsteori grundas på Lev Vygotskys forskning (Bjar & Liberg; 
Gibbons, 2006). Vidare har det sociokulturella perspektivet utvecklats av bland annat Säljö 
(2005). Det sociokulturella perspektivet menar att kunskap aldrig uppstår i ett vakuum, den 
ingår alltid i någon kulturell kontext och med hjälp av språket kommer kunskapen till uttryck. 
Fokus riktas inte enbart mot inläraren själv utan också mot att se omgivningen och 
sammanhangets roll för lärande och utveckling. Mening, kunskap och förståelse konstrueras 
genom samarbete i ett sammanhang och utvecklas och byggs upp över tid mellan människor. I 
interaktionen människor emellan blir också tillägnande kunskaper och färdigheter levande. 
Säljö beskriver hur det sociokulturella perspektivet sätter språk och kommunikativa processer 
i centrum och hur den lärande är en aktiv medskapare av den kultur han/hon lever i.  
Kommunikation är en förutsättning för människans utveckling och lärande. Språket har en 
avgörande roll för samspel, tänkande och deltagande i omvärlden. Språkinlärning ses som en 
process som är socialt driven. Skola och utbildning är viktiga delar där kunskap uppnås men 
lärande sker även utanför dessa miljöer. De mest grundläggande färdigheterna tillägnar sig en 
människa i andra sammanhang exempelvis bland vänner och i familjen (Säljö).  

Med stöd i den proximala utvecklingszonen  
Grunden för barns utveckling är inrymd i den så kallade proximala utvecklingszonen, zonen 
för närmast utveckling. Den syftar på att det som eleven klarar med hjälp av sin lärare eller en 
annan elev klarar den snart av att göra på egen hand (Vygotsky, 1986 i Gibbons, 2006). Den 
proximala utvecklingszonen kan användas för att förklara hur andraspråksinlärare med hjälp 
av rätt inriktat stöd kan tänja på sina språkliga resurser och klara att kommunicera utöver sin 
förmåga (Gibbons, 2006). Stöttning i den proximala utvecklingszonen fyller en viktig 
funktion i den sociokulturella teorin. Vilket stöd som krävs samt på vilket sätt det bör ges 
avgörs av situationen. I undervisningssituationer spelar läraren en avgörande roll för att ge 
den stöttning som eleverna behöver för att kunna utveckla nya begrepp och färdigheter. 
Skolan är den socialt organiserade utvecklingszon som samhället erbjuder. Här möts 
människor med skiftande bakgrund och olika förutsättningar för att ta del av kunskaper och 
utvecklas. Dilemma kan uppstå då läraren ska tillfredställa alla förväntningar och tidigare 
erfarenheter (Säljö, 2005). Det som lärare väljer att göra i klassrummet och vilket stöd som 
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erbjuds har en avgörande betydelse för att eleverna ska lyckas enligt Vygotsky (1986 i 
Gibbons, 2006). Samtalsstöd i form av stödjande repliker, som hjälper till att bygga på och 
följa upp det andraspråksinläraren förmedlar bidrar till utveckling. En annan form av 
stödstruktur är att ingå i en grupp där alla kan bidra med sin kunskap. Att förklara för någon 
mindre kunnig innebär att fördjupa sina egna kunskaper (Lindberg, 2004c). Att lära sig ett 
nytt språk innebär också att lära sig och växa in i en ny kultur och ett sammanhang. 
Medvetandet är föränderligt och speglar den omgivande kulturen både till form och till 
innehåll (Vygotsky, 1930/1995). De som ingår i en kultur är inte enbart passiva betraktare av 
den utan också medskapare då kulturen liksom medvetandet är under ständig förändring 
(Säljö, 2005). Det finns olika former av lärande och kunnande. Bjar och Liberg (2003) 
hänvisar till Wertsch som bland annat skiljer mellan bemästrad kunskap och appropierad 
kunskap. Bemästrad kunskap innebär att man kan utföra något på egen hand men inte tagit det 
till sig till fullo. Appropierad kunskap är kunskap som har tagit till sig och gjort till sin egen. 
De andraspråkinlärare som lärt sig språket men inte känner att det nya språket och den nya 
kulturen är en del av dem kan sägas ha bemästrat det nya språket. Andraspråksinlärare som 
har tagit till sig det nya språket och på så sätt också den nya kulturen har appropierat språket 
(Bjar & Liberg).  

Interimspråksteorin - Inlärarspråk 
 
Det språksystem som inläraren använder sig av från början kallas för ett inlärarspråk eller ett 
interimspråk. Interim betyder ”under tiden” och inlärarspråket med dess grammatiska system 
och typiska övergångar är regelbundna och universella precis som vilka andra språk som 
helst. Tanken är idag att inlärarspråket utgör ett sammanhängande system, med sina egna 
förutsättningar. Inlärarspråket sågs tidigare som enbart en avvikande version av målspråket. 
Enligt interimspråksteorin är inlärarna aktiva konstruktörer av det språk de håller på att lära 
(Hammarberg, 2004; Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). Språkinlärningen ses som en 
process som till övervägande del är omedveten och kan ta olika lång tid för olika inlärare. 
Inlärarna skapar egna, omedvetna regler och hypoteser om det nya språket. Slutmålet är att 
inlärarens egna regler ska sammanfalla med målspråkets, men vägen dit är skild från 
modersmålsinlärningen. De regelsystem som inlärarna sätter upp ändras under tiden som nya 
iakttagelser på det nya språket görs. Dessa hypoteser provar inläraren på sin omgivning. 
Responsen de får bekräftar eller förkastar deras hypoteser. Typiskt för interimspråket är att 
inläraren växlar mellan korrekta lösningar och sina egna varianter (Abrahamsson & Bergman, 
2005). Hammarberg (2004) skriver om hur inläraren successivt reviderar sitt språk. Den 
språkliga inputen från omgivningen tillsammans med en medfödd språkinlärningsutrustning 
resulterar i en serie utvecklingsstadier som inläraren går igenom. En del av 
interimspråksteorin som är omdiskuterad är förekomsten av transfer, det vill säga överförande 
av regler och strukturer från modersmålet eller något annat redan inlärt språk. Man skiljer på 
positiv och negativ transfer. Den positiva är då överförandet av modersmålets regler resulterar 
i korrekta strukturer i inlärarspråket medan negativ transfer, inferens, leder till felaktiga 
formuleringar. En annan vanlig strategi som kännetecknar interimspråksteorin är 
omskrivningar och nybildningar. Det är kompensatoriska uttryck som är nödvändiga för att 
kunna kommunicera. Eleven kan till exempel använda uttrycket flugornas hus, när det i själva 
verket handlar om ett getingbo (Abrahamsson & Bergman, 2005). Forskning har ägnat 
mycket tid åt att studera hur inlärarspråket växer fram, vilket enligt Norrby och Håkansson 
(2007) resulterat i en god kunskap kring kännetecken och typiska strukturer. 
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Språklig och tankemässig svårighetsgrad 
En viktig del i interimspråksteorin är att ta hänsyn till det innehåll som inläraren försöker att 
förmedla. När eleven ställs inför tankemässigt svåra uppgifter tvingas de att släppa kontrollen 
över sådant som de brukar behärska. Om eleven däremot håller sig till enkla och välbekanta 
ämnen kan de uppnå högre språklig korrekthet. Språkliga analyser måste alltid vägas in i 
uppgifternas svårighetsgrad med hjälp av två variabler. Dessa är kognitiv svårighetsgrad och 
situationsberoende. Uppgifterna blir mer krävande då den tankemässiga svårighetsgraden ökar 
och kontextstödet minskar (Abrahamsson & Bergman, 2005). Figur 1 visar Cummins modell 
som utgörs av fyra olika fält. Modellen ska synliggöra den progression som bäst främjar 
andraspråkselevernas språkförståelse och därmed leda till kunskapsutveckling. Pilarna visar 
rekommenderad väg för en optimal språk - och kunskapsutveckling. Undervisning för 
flerspråkiga elever bör ta sin utgångspunkt i här och nu, i ett sammanhang som eleverna 
känner till och som har låg kognitiv svårighetsgrad. Successivt bör den sedan röra sig mot en 
allt högre svårighetsgrad där situationberoendet minskar och eleverna kan arbeta med 
situationer som var där och då (Abrahamsson & Bergman). 

 

 
Figur 1. Cummins modell visar samspelet mellan graden av kontextbundenhet och 
svårighetsgrad. Ur Abrahamsson och Bergman (2005) s.23. 
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Generella drag 
Inom interimspråksteorin kan man urskilja ett antal generella drag. Dessa generella drag kan 
även kallas kommunikationsstrategier. Dessa strategier utvecklas för att inläraren vill kunna 
göra sig förstådd trots att orden inte alltid räcker till. Förenkling är när inläraren använder sig 
av ett ords - eller tvåordsmeningar. ”Pappa bil” kan betyda: ”Pappa har en bil” eller ”Pappa 
vill ha en bil” eller ”är det Pappas bil”? Här är det sammanhanget som har den avgörande 
betydelsen. Förenklingen kan även vara på fonologisk nivå. Det innebär att eleven byter ut de 
språkljud han/hon inte kan säga och ersätter dem med något annat. En annan vanlig strategi är 
övergeneralisering. Det innebär att inläraren låter en regel gälla för alla likadana 
konstruktioner. Det kan till exempel vara att alla pluraländelser slutar på -ar, hundar, kattar, 
bananar. Det är vanligt även vid användning av verbformer. Övergeneralisering ska ses som 
ett tecken på utveckling. Eleverna kan även använda sig av så kallad överanvändning. Det 
innebär att ett ord kan få flera betydelser för inläraren. Exempelvis kan ordet ”gå” betyda 
både gå och åka (Abrahamsson & Bergman, 2005). 

Processbarhetsteorin 
 
En teori för den grammatiska utvecklingen i inlärarspråket är processbarhetsteorin. Den 
bygger på möjligheten att processa inom grammatiska strukturer. Hammarberg (2004) 
beskriver processbarhetsteorin som en stege som inläraren klättrar på. För att kunna klättra 
uppåt måste eleven ha stått på den tidigare stegpinnen. Teorin handlar först och främst om vad 
eleven klarar av att producera eller processa, inte hur många rätt och fel det blir. 
Kartläggningen bygger på att läraren ska hjälpa eleven med att se om de hypoteser eller 
processer som eleven använder sig av blir rätt eller fel. Enligt denna teori arbetar 
förstaspråksanvändare med flera grammatiska strukturer samtidigt och denna procedur sker 
helt automatiskt. Vid andraspråksinlärning däremot utvecklas dessa procedurer i en viss 
ordning, närmare bestämt via ett antal utvecklingsnivåer. En andraspråkselev kan bara ta till 
sig en nivå i taget och de nivåer som är högre kan eleven inte ta till sig förrän de lägre är 
automatiserade. De första nivåerna karaktäriseras av att orden framställs som enskilda 
enheter. På de högre nivåerna kommer eleverna i kontakt med grammatiska relationer. Först 
sker det mellan ord i en fras, sedan mellan fraser i en sats och efter det mellan satser i en 
mening (Håkansson, 2004).  
Fem utvecklingsnivåer 
Processbarhetsteorin förutsäger vilka processer som krävs för att inläraren ska kunna 
producera med det svenska språkets strukturer. Den ger en slags mall på hur utveckling sker 
som presenteras i fem olika nivåer (Norrby & Håkansson, 2007). 
 

• Den första inlärningsnivån är att eleven måste lära sig ord i språket innan de klarar av 
att använda grammatiska regler. Orden används enskilt och eleverna behärskar inte 
böjning av orden eller bestämd artikel. Elever som befinner sig på denna nivå 
kommunicerar helst inte. 
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• På nivå två börjar eleven att använda sig av de olika ordklasserna. Detta ses som en 
nödvändig del för att de så småningom ska utveckla grammatikkunskaper. Här 
tillägnar sig eleven även ändelser på ord men övergeneraliserar ofta de ändelser som är 
mest frekventa. 

 
• När eleven befinner sig på nivå tre kan de använda sig av singular och plural. De 

pratar och skriver med rak ordföljd, det vill säga subjektet först och predikatet sedan.   
 

• På nivå fyra kan eleven använda rak ordföljd om subjektet står först (jag går nu) och 
omvänd ordföljd om något annat står först (Nu går jag).  

 
• Under nivå fem tar eleven de sista stegen in i svenskans grammatiska regler. 

 

Bakgrund 
 
Bakgrunden är uppdelad i åtta avsnitt. De två första delarna handlar om språket och dess roll i 
människans liv. I del tre beskrivs skillnader mellan att utveckla ett förstaspråk och ett 
andraspråk och del fyra handlar om andraspråkets position i skolan. Om lärarens kompetens 
och förhållningssätt vid arbete med andraspråkselever handlar del fem och därefter följer 
förslag på kunskaps- och andraspråkutvecklande arbetssätt i del sex.  I del sju beskrivs 
föräldrarnas betydelse för andraspråksutveckling och del åtta redogör för modersmålets roll 
för andraspråk och kunskapsutveckling. 

Språket - för tanke och kommunikation 

Drivkrafterna till att lära sig språk är varje människas behov av att kommunicera och behov 
av att förstå sin tillvaro. Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss 
förstådda och förstå andra. För att fylla dessa funktioner finns språk. Ett barns behov av att 
kommunicera finns från allra första början, från det att de föds. Den från början ickeverbala 
kommunikationen med kända personer är det som ger det lilla barnet trygghet. I takt med att 
barnet blir äldre utvecklas medlen för kommunikationen och barnet lär sig språk som talas av 
viktiga personer i deras närhet. Kommunikationen kommer således alltid före språket som 
inte är det enda men det klart överlägsna medlet för kommunikation. Det är för att kunna 
kommunicera med viktiga personer i sin omgivning som ett barn lär sig språk och det är 
genom att kommunicera som språket tillägnas. Kommunikationen blir på så sätt både språkets 
mål och medel. Tillsammans skapar vi mening, olika uttrycksformer och yttranden ger 
betydelse som bygger vidare på varandra i ett meningsskapande som ständig är i rörelse (Bjar 
& Liberg, 2003).  
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Kommunikation består av två delar, att lyssna och att förstå samt att tala och att göra sig 
förstådd. För att kunna kommunicera behöver man behärska båda delarna. För den som är 
enspråkig kan dessa delar sägas följas åt. För en flerspråkig person är förhållandet mellan att 
förstå och att uttrycka sig mycket mer komplext, delarna i kommunikationen följer inte 
varandra med samma självklarhet. Genom att vara del av språkliga sammanhang där 
meningsskapandet sker utvecklas tänkandet och förståelse för det som sammanhanget handlar 
om. Det leder till den viktiga förståelsen för vår omvärld. Språket föder tanken, med hjälp av 
språket kan vi människor tänka, minnas, dra slutsatser och skaffa oss nya kunskaper. Språket 
hjälper således oss människor att kommunicera men det är också det viktigaste redskapet för 
att tänka och att lära (Ladberg, 2004). Lärare som arbetar med barns språkutveckling behöver 
enligt Rosander (2005) ha kunskaper om de olika delar som ingår i ett språk. För att kunna 
uttrycka sig i alla situationer krävs en kommunikativ språkförmåga. Den är uppdelad i tre 
huvuddelar, den organisatoriska kompetensen, den pragmatiska kompetensen samt den 
strategiska kompetensen (Bachman & Palmer, 2003 i Rosander, 2005). Den organisatoriska 
kompetensen innefattar kunskap om språkets ljudsystem, vad orden betyder och hur de 
används samt textuella kunskaper, hur meningar fogas samman för att bilda sammanhängande 
och varierande texter. Den pragmatiska kunskapen handlar om kunskap kring hur språket 
anpassas efter mottagare och situation. Den strategiska kompetensen är kunskap kring hur 
språket används på bästa sätt för att uttrycka det man vill i en bestämd situation. Den 
strategiska kompetensen möjliggör att utnyttja alla de kunskaper inläraren har genom att 
samordna alla de andra delarna i den kommunikativa kompetensen (Rosander).  

Viberg (1993 i Rosander, 2005) delar upp språkbehärskning i två delar, bas och utbyggnad. 
Basen är den del av språkbehärskningen som alla barn som talar modersmålet tillägnat sig vid 
5-6 års ålder, alltså redan innan de börjat i skolan. Basen innehåller ett ordförråd på ungefär 
8000-10 000 ord och förmågan att berätta enkla berättelser. Där ingår även kunskap som 
språkets ljudsystem och viss grammatik. Utbyggnaden är den del av språket som man lär sig 
under skoltiden. Här lär sig eleverna sambandet mellan tal och skrift och tillägnar sig ett mer 
nyanserat språk enligt Viberg.  

Språket - för identitet och kultur 

Språkets funktion för kommunikation samt för att tänka-lära (som i föregående stycke 
beskrivits) kan beskrivas som de två huvuduppgifterna för ett språk. Det är de två funktioner 
som är mest synliga, men ett språk har också ytterliggare två mer dolda funktioner. Språk har 
också funktion för att uttrycka identitet och kultur. Ett barn lär sig de språk som talas av dem 
som de tycker om och vill identifiera sig med. Barnets kommunikation börjar därför med dem 
som barnet hör ihop med. Barn har ett starkt behov av att identifiera sig med sina kompisar 
och försöker att prata likadant som dem. Identitet handlar om samhörighet, att höra samman 
med andra är grundläggande i en människas liv och ett sätt att visa att man hör ihop är att 
prata på samma sätt. Det gemensamma språket symboliserar samhörighet. En människas 
språk är genom hela livet förknippat med vilka hon hör ihop med, vill höra ihop eller ta 
avstånd från (Ladberg & Nyberg, 1996; Ladberg, 2003, 2004).  
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Barn kan växla mellan olika uttal och språklig uttryck efter vilka de just för stunden känner 
behov och önskan om att identifiera sig med. Språkliga varianter och uttal är på så sätt inte i 
första hand en fråga om kunskaper och begåvning utan en fråga om identitet. Kodväxling 
vilket innebär växla mellan olika språk i ett och samma yttrande kan ske för att visa 
tillhörighet, för att vissa ord är oöversättbara eller då orden saknas på det ena språket (Norrby 
& Håkansson, 2007). Omgivningens värderingar av olika kulturer och språk kan styra ett 
barns språkval. Den som undviker att tala ett språk har ofta mötts av negativa reaktioner från 
andra runt omkring. Att välja bort språk blir då ett sätt att markera identitet (Ladberg, 2003). 
Tillhörigheten är ena delen av identiteten och den andra delen rör jaget, min bild av vem jag 
är, mitt självförtroende och min självkänsla. Bjar och Liberg (2003) beskriver hur de olika 
sammanhang vi ingår i formar oss på olika sätt genom de roller och positioner som vi intar i 
mötet och förhållandet till olika människor. I dessa språkliga sammanhang växer förståelsen 
och uppfattningen om oss själva fram. Språket hjälper oss att finna vår identitet och att kunna 
uttrycka vilka vi är (Bjar & Liberg).  

Att lära sig ett språk är på samma gång att lära sig en kultur. Kommunikation sker med flera 
olika sinnen och är redan från början kulturellt bestämd. Själva samtalsmönstren i ett språk är 
kulturellt präglade och man pratar inte likadant med varandra i olika kulturer. Språk och 
kultur hör oupplösligen samman, man kan inte välja bort kultur när man lär sig språk. 
Kulturen ligger inbäddad i språket och kommer till uttryck i alla de sammanhang där språket 
används (Ladberg, 2003). Inom sin kultur socialiseras man in i olika sätt att vara. Hur man 
äter, hur man städar, hur man ser på tv och hur man talar och vad man talar om är bara några 
av de otal exempel på situationer som är kulturellt präglade och som barn från födseln 
socialiseras in i på sitt förstaspråk. Kulturen förs vidare från generation till generation med 
hjälp av språket (Bjar & Liberg, 2003). Wellros (1998) menar att vi inte så ofta reflekterar 
kring vår egen kultur, de normer och värderingar som den står för. Den kultur vi växt upp i är 
så internaliserad i oss själva att vi inte ens märker det. Hur man använder språket för att 
samtala, skoja, lyssna eller ta ordet i en diskussion beror på den kultur man tillhör. Utan att 
reflektera kan man det på sitt förstaspråk, man vet de outtalade reglerna. På ett andraspråk kan 
dessa outtalade regler som styr kommunikation och samspela var svåra att förstå och använda 
(Wellros).  

Utveckling av ett andraspråk 
 
Enligt Lindberg (2004a) brukar forskning göra skillnad mellan förstaspråk och andraspråk.  
Skillnaden handlar främst om i vilken ålder den som ska lära sig språket kommer i kontakt 
med det. Vid tre års ålder är ett eller i vissa fall flera förstaspråk etablerade. Ett förstaspråk 
kallas också för modersmål. Språk som lärs in efter tre års ålder benämns vanligtvis som 
andraspråk. Idag när det finns många barn som föds i Sverige men har föräldrar av utländsk 
härkomst är det inte helt självklart vad som är ett förstaspråk och vad som är ett andraspråk 
(Norrby och Håkansson, 2007). 
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Förstaspråksinlärare når med mycket få undantag full kompetens i språket trots att det råder 
skilda förutsättningar i barns olika uppväxtmiljöer. Detta är ett typiskt drag som skiljer 
förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning åt. Andraspråksinlärare når inte alls i samma 
utsträckning den fulla kompetens i språket som förstaspråksinlärare gör. Lindberg (2004a) 
skriver om olika faktorer som forskning funnit påverkar andraspråksinlärningens resultat. Vid 
vilken ålder inläraren kommer i kontakt med det nya språket är en av dessa faktorer. Den 
optimala åldern för att lära sig ett andraspråk är 8-11 år. En elev i denna ålder har tillägnat sig 
basen på sitt modersmål och kan i de flesta fall läsa och skriva (Rosander, 2005). Vid 
förstaspråksinlärning sker den allmänna kognitiva utvecklingen parallellt med 
språkutvecklingen, den kognitiva mognaden och den språkliga nivån följs åt vilket inte är 
fallet vid andraspråksinlärning. Vid andraspråksinlärning har den kognitiva utvecklingen och 
den språkliga inte samma samspel. Den kognitiva mognaden har i de allra flesta fall nått långt 
längre än den språkliga förmågan varvid det blir viktigt att göra distinktion mellan en 
andraspråksinlärares språkliga och kognitiva ålder (Lindberg, 2004a).  
 
Att andraspråksforskning anlagt ett utvecklingsperspektiv har varit vanligt förekommande i 
grammatiskt inriktade studier. Steg för steg har man beskrivit hur inläraren erövrar nya 
strukturer på målspråket. Forskningen har både skett över tid (longitudinella studier) och som 
tvärsnittsstudier där man jämfört inlärare på olika färdighetsnivåer vid ett givet tillfälle. De 
studier som genomförts där forskarna försökt fånga de olika stadierna i språkutvecklingen har 
hämtat inspiration från forskning kring barns förstaspråksutveckling. Något som ägnats stort 
intresse inom andraspråksforskning är frågan om det finns en så kallad kritisk period för 
språkinlärning. Det har funnits ett antagande om att om man lär sig språket som barn så kan 
man lära sig språket till fullo. Studier som har genomförts har visat att detta är en något 
förenklad syn och att det beror på hur man mäter (Norrby & Håkansson, 2007). Valet av 
mätinstrument kan enligt Norrby och Håkansson påverka detta utfall. Ett andraspråk tillägnas 
både i och utanför skolan. När eleverna ska formulera sina tankar krävs det ofta en högre 
språklig komplexitet än vad eleven klarar och då måste de ge avkall på den språkliga 
korrektheten för att kunna uttrycka sig. Elever som lär ett andraspråk i skolan ska undervisas i 
såväl bas som utbyggnad. Utifrån den sociokulturella teorins syn på inlärning av ett 
andraspråk innebär det att inläraren aktivt bygger upp sitt språk utifrån det inflöde som är 
tillgängligt i omgivningen och i samspelet med andra. Eleven är en aktiv deltagare i sin egen 
lärandeprocess (Rosander, 2005).  

Andraspråkets position i skolan 

Forskning kring svenska som andraspråk - ur pedagogisk synvinkel 
Norrby och Håkansson (2007) beskriver hur forskning ur pedagogisk synvinkel handlat om att 
finna vad som är specifikt för svenska i jämförelse med andra språk. Det har lett till 
omfattande kunskap kring vad som är språkspecifikt för svenskan. Hyltenstam och Lindberg 
(2004) skriver att en annan huvudfråga är att få en allmän förståelse av hur 
andraspråkinlärning går till och hur man kommunicerar på ett andraspråk. Fokus i 
forskningen ligger även på förhållandet mellan inläraren och det nya språket. 
Frågeställningarna här handlar om vad som händer under tiden som inläraren lär sig det nya 
språket och hur andraspråksanvändning ser ut på olika stadier. Forskningen inom området 
svenska som andraspråk har pågått sedan ungefär 35 år tillbaka. Norrby och Håkansson 
(2007) beskriver hur svensk andraspråksforskning vilar på en bred empirisk bas. Antalet 
informanter som medverkat i olika undersökningar är stor och svenska sägs vara ett av de bäst 
undersökta andraspråken i världen. Huvudfrågan har varit och är fortfarande vad man behöver 
veta om andraspråksutveckling för att kunna anpassa språkundervisningen till 
elevernas/inlärarens behov på det mest effektiva sättet.  
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Ämnet svenska som andraspråk växer fram 
Undervisning i svenska för elever med annat modersmål började först på 60-talet (Gibbons, 
2006). De första eleverna med invandrarbakgrund som kom till Sverige fick börja sin 
skolgång direkt i svenska klasser utan någon särskild anpassning av vare sig organisation eller 
språkundervisning. De kallades för invandrarelever och de som inte hängde med i 
undervisningen fick delta i så kallad stödundervisning som var anpassade till elever med olika 
former av inlärningssvårigheter. Detta medförde enligt Bergman, Sjöqvist, Bülow och Ljung 
(1992) en slags handikappsyn på tvåspråkiga elever. Genom att svenska som främmande 
språk (Sfs) infördes som eget ämne i skolan utmanades enligt Bergman m.fl. den rådande 
handikappsynen. Namnbytet skulle indikera att invandrarelever inte kunde förväntas följa en 
modersmålsundervisning i svenska. Invandrarelever ansågs nu behöva en annan form av 
undervisning i svenska än elever med svenska som förstaspråk. Bergman m.fl. anser att denna 
undervisning i svenska som främmande språk krävde och utgick från att elevernas 
modersmålskunskaper var välutvecklade. För drygt 30 år sedan genomfördes en 
hemspråksreform för att garantera att se till att invandrarelever fick chans till grundläggande 
begreppsinlärning och kognitiv utveckling på sitt förstaspråk. Myndigheten för skolutveckling 
(2007a) förvånas över att modersmålet fortfarande inte är en integrerad del av SVA-elevernas 
skolvardag. Modersmålslärare ingår inte i någon större utsträckning i arbetslag och 
modersmålstimmarna ligger inte under skoltid. 

Svenska som andraspråk blir ett eget ämne 
Bergman m.fl. (1992) skriver att svenska som andraspråk var underordnat ämnet svenska i 
Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Undervisningen skulle syfta till att eleverna så fort 
som möjligt skulle kunna följa den svenskundervisning som gavs i den reguljära klassen. När 
läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94) infördes blev svenska som andraspråk 
ett eget ämne med en egen kursplan som trädde ikraft 1995. Ämnet var inte längre 
underordnat modersmålssvenskan. Skolorna är skyldiga att ge svenska som andraspråk som 
ett eget ämne om det finns elever som är i behov av det (Skolverket, 2006). Denna 
undervisning har införts för att underlätta för flerspråkiga elevers språkutveckling. Elever som 
inte har svenska som modersmål behöver få undervisning som är anpassade efter dem. De 
behöver undervisas om sådant som är självklart för de elever som ”fötts in i språket” och 
socialiserats in i det svenska från det att de var små. I en sådan undervisning kan lärare 
fokusera på det språkspecifika i svenskan och det som brukar vålla svårigheter för 
andraspråkselever (Ladberg, 2003).  
 
Skolverkets statistik visar att få SVA-elever kommer i kontakt med undervisning i svenska 
som andraspråk. Enligt Skolverket erbjuds inte lika villkor att få den undervisning man är 
berättigad till för elever med svenska som andraspråk. En förklaring till detta är att 
undervisningen inte bedrivs efter styrdokumenten (Skolverket, 2006). Styrdokumenten för 
svenska som andraspråk ses även som otydliga och vaga (Hyltenstam & Lindberg, 2004). 
Kursplanen för svenska som andraspråk följer ungefär samma mönster som kursplanen i 
svenska med mål att uppnå och mål att sträva mot.  Kursplanen för svenska som andraspråk 
innehåller idag mål för årskurs 5 eller efter en första del av undervisningen samt mål för 
årskurs 9. Det som skiljer kursplanerna åt är enligt Bergman (2003) vad som prioriteras i 
innehållet av undervisningen. Exempelvis är korrekthetskraven och kunskaper om de nordiska 
grannländernas språk inga prioriterade mål för SVA-elever.  
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Kursplanen för SVA (Skolverket, 2000) betonar att det är den funktionella kompetensen i 
behärskning av det svenska språket som är det primära. Eleverna ska uppnå en funktionell 
behärskning som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Elever ska 
ges möjlighet samt förutsättningar att uttrycka sig utan för tidiga krav på formell korrekthet.  
Betydelsen av att eleverna vågar ta risker och tänja språkförmågan för att komma vidare i sin 
språkutveckling framhävs i kursplanen för SVA (Abrahamsson & Bergman, 2005).  
Modersmålets utveckling och betydelse för en lyckad andraspråksinlärning är tydlig. 
Kunskapssynen för SVA bygger på att andraspråksinlärning är en process där eleven i 
samspel med sin omgivning konstruerar sitt språk. Precis som i kursplanen för svenska 
betonas interaktionens betydelse samt den kommunikativa synen på språkutveckling 
(Skolverket, 2000).  
 
Hyltenstam och Lindberg (2004) menar att frågan om vilka som är i behov av att läsa svenska 
som andraspråk har blivit svårare att avgöra. Gränsen mellan förstaspråk och andraspråk är 
inte lika tydlig och självklar som tidigare då allt fler elever idag är födda i Sverige men har 
föräldrar som har utländsk bakgrund. Bedömning av behovet av att läsa svenska som 
andraspråk blir då mer komplex (Hyltenstam & Lindeberg; Myndigheten för skolutveckling, 
2007a). Enligt Myndigheten för skolutveckling är det vanligt att elever följer undervisningen i 
svenska som andraspråk under några av veckans lektioner och undervisningen i svenska under 
några. Myndigheten menar att gränsen mellan ämnena svenska som andraspråk och svenska 
måste bli tydligare. Ämnet svenska som andraspråk ingår i Skolverkets regeringsuppdrag där 
de arbetat fram förslag till mål att uppnå för årskurs tre i svenska/svenska som andraspråk och 
matematik. I målen preciseras vilka kunskaper eleverna ska ha uppnått i årskurs 3. Skolverket 
har redovisat sina förslag till mål att uppnå inför regeringen och nästa steg är att arbeta fram 
ett gemensamt nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk. Tanken är att målen för 
årskurs 3 ska gälla från och med höstterminen 2008. Första gången de nationella proven i år 
tre är tänkta att genomföras är under vårterminen 2009. Målen för svenska och svenska som 
andraspråk är med de nya förslaget likadant utformade. Skolverket menar att ambitionsnivån 
för svenska som andraspråk nu höjs1.  

Samtalsspråk och Kunskapsspråk 
Språket i skolan skiljer sig från det i hemmet. Då barnet använder språket tillsammans med 
familjen, kompisar och i förskolan är det främst för kommunikation. Det är ett samtalsspråk 
som används och språkets sociala funktion står i centrum. När eleverna börjar skolan höjs 
kraven på den språkliga nivån, de möter skolans kunskapsrelaterade språk. De elever som har 
svenska som förstaspråk har ett passivt ordförråd som lätt kan aktiveras. Basen hos en elev 
som börjar skolan är ungefär 10 000 ord. Varje år lär sig eleven ungefär 1000 nya ord. De 
elever som tvingas att bryta upp sitt förstaspråk och lära sig ett nytt kan leda till stora 
konsekvenser för den fortsatta skolgången. Det tar ungefär två år för inläraren att lära sig de 
grundläggande kommunikativa språkfärdigheterna på ett andraspråk. En elev som tillägnat sig 
ett samtalsspråk klarar av vardagliga samtal samt att förstå vad läraren säger. Den stora 
utmaningen är att få de skolrelaterade språkfärdigheterna i de olika ämnena. Detta tar 
betydligt längre tid och kan upplevas som en mycket jobbig tid för eleverna. Det tar minst 
fem år att lära sig basen i det nya språket (Ladberg, 2004; Gibbons, 2006; Rosander, 2005).  

                                                 
1 Skolverkets hemsida. www.skolverket.se /mål år tre.  
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Lärarens kompetens  
 
Svensk forskning har knutits till det kunskapsbehov som fanns hos lärare som arbetade med 
undervisning för andraspråkselever. Nya behov inom undervisningen har kommit att påverka 
forskningens riktningar. För att kunna möta de utmaningar som lärare står för i skolan när de 
ska möta elever med annat modersmål sker en målmedveten satsning på utforskning av 
flerspråkighet (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Flera andraspråksforskare påtalar lärarnas 
betydelse för elevernas språkutveckling. Språket är den viktigaste faktorn för att nå framgång 
i alla skolämnen och för att känna delaktighet i skolans verksamhet. Lärarna behöver ha 
kompetens att kunna bedöma hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling och planera, 
utvärdera och genomföra sin undervisning utifrån det. Lärarna måste hela tiden skaffa sig ny 
kunskap och ta reda på hur deras elever lär och utvecklas (Rosander, 2005). Lärare som möter 
SVA-elever behöver ha tillgång till många olika metoder, tekniker och strategier och 
samspela med eleverna i den specifika undervisningssituationen. Lindberg (2004a) påpekar 
att det förhållningssätt som läraren har baseras på kunskaper, värderingar och erfarenheter då 
det handlar om språk, språkinlärning och undervisning. Det handlar också om en mer 
övergripande värdering i fråga om kunskaps- och människosyn. Lärares val av undervisning 
medför konsekvenser för eleverna.  
 
Lärarens syfte bör vara att så snabbt som möjligt ge elever med annat modersmål 
förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen. År 2004 publicerade Myndigheten 
för skolutveckling en rapport angående situationen för de elever som kommer till Sverige sent 
under sin skoltid, så kallade sent anlända elever. I rapporten hänvisas till olika studier som 
visar att elever som inte har svensk bakgrund uppnår lägre resultat i skolan än övriga elever. 
Myndigheten lyfter att dessa elevers måluppfyllelse är lägre i grundskolan och färre elever 
som inte har svensk bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. De fullföljer gymnasieskolan i 
lägre utsträckning, och har oftare reducerat slutbetyg från ett nationellt program samt saknar i 
högre utsträckning högskolebehörighet. Rapporten visar hur elevens totala tid i Sverige 
påverkar i vilken utsträckning eleverna lyckas nå målen. Svårigheterna ökar ju kortare tid 
eleven funnits i Sverige. Det som då oroade Myndigheten för skolutveckling är den brist på 
likvärdighet som de menar verkar prägla kommuner och skolors verksamhet. Myndigheten 
beslutade att lägga fram förslag till insatser inom området. Dessa förslag handlade då om 
behov av nationella riktlinjer i syfte att stärka likvärdigheten, behov av att bygga upp 
kunskap, stärka möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet, och slutligen behov av 
att sprida kunskap inom området (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
 
Lärare har svårt att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Det saknas bra material 
som tydliggör målen och innehållet i kursplanen för svenska som andraspråk. Mycket tyder på 
att undervisningen i svenska som andraspråk inte integreras tillräckligt i annan undervisning i 
skolan. Oftast bedrivs ämnet svenska som andraspråk isolerat och inte i samspel med övriga 
skolämnen (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Lärarna har ett stort ansvar men också stora 
möjligheter. Axelsson (2004) skriver att Cummins menar att interaktionen mellan lärare och 
elev avgör om eleven blir stärkt eller försvagad. Det är av stor vikt att skolorna lägger fokus 
på organisationen för SVA- elever så att inte eleven och familjen får ta ansvar för 
misslyckandet om det skulle uppkomma. Det är inte ovanligt att skolledare utan specifika 
språkkunskaper tillsätts i områden där det finns ett stort antal flerspråkiga elever. 
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Hyltenstam och Lindberg (2004) hänvisar till Cummins som menar att det bör finnas en 
språkpolicy på skolorna som kan gagna alla elever, inklusive elever med annat modersmål. 
Det kan få negativa konsekvenser om inte språk och ämneskunskaper sker i ett samspel. 
SVA-elever får ofta såväl modersmål som svenska som andraspråk vid sidan om den vanliga 
undervisningen. Dessa ämnen bör integreras i ett samspel med de vanliga ämnena för att få ett 
så gynnsamt utfall som möjligt för eleven (Hyltenstam & Lindberg). 
 
Enligt Skolverkets lägesbedömning (2006) behöver skolor generellt förbättra utbildningen för 
elever som inte har svenska som modersmål. Dessa elever måste ges en effektiv 
svenskundervisning så att de så snabbt som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen i 
andra ämnen. I Skolverkets lägesbedömning (2006) slås fast att det behövs satsningar på en 
anpassad och effektiv undervisning både i svenska och i modersmål. Behovet av fördjupade 
kunskaper och en anpassade undervisning som är effektiv är enligt Skolverket (2007) 
fortfarande stort. Både i svenska och i modersmål bör undervisningen effektiviseras. 
Kunskaperna kring att undervisa elever med svenska som andraspråk har utvecklats intensivt 
under de senaste åren. Bakgrunden till det är ämnets snabba utveckling samt att man har 
kunnat utnyttja resultat från den internationellt mycket omfattande forskning om 
andraspråksundervisning och andraspråksinlärning (Bergman & Sjöqvist, 2003). 
Lärarutbildning och kompetensutveckling ger lärare självförtroende och tilltro till den egna 
kompetens vilket är grundläggande för att ge elever ett gott stöd (Skolverket, 2006). Ett 
allvarligt problemen i skolan är att de lärare som undervisar elever med svenska som 
andraspråk inte har tillräcklig utbildning och kompetens i ämnet. Myndigheten för 
Skolutveckling (2007a) menar att svenska som andraspråk är det ämne som har flest andel 
obehöriga lärare, 64 % av de undervisande lärarna saknar behörighet.  

 
Varje år redovisar Myndigheten för skolutveckling en bedömning av inom vilka områden 
staten bör erbjuda kommuner och andra huvudmän nationellt utvecklingsstöd med syfte att 
förbättra resultaten inom respektive verksamhetsområde. Lägesbedömningen inför 2008 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007b) framhäver vikten av att alla pedagoger i alla ämnen 
och skolformer måste ha kunskap om flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och 
kompetens i svenska som andraspråk. Norrby och Håkansson (2007) skriver om hur det inte 
enbart handlar om att utbilda lärare i svenska som andraspråk utan om att ge alla 
lärarkategorier möjlighet att öka sin förståelse för kulturell och språklig mångfald under sin 
utbildning. De påpekar att tolerans och förståelse för variationen inte är något som berör 
enbart lärare utan alla som lever i det svenska samhället.   

Interkulturellt förhållningssätt 
Skolans inställning till elevens och familjens språk och kultur påverkar elevens 
språkutveckling. En elev som blir positivt uppmärksammad och bekräftad i sitt ursprung, sitt 
språk och sina erfarenheter stärks i sitt självförtroende. Självförtroendet kan enligt Ladberg 
(2004) vara avgörande för en människas språkliga användning. Självförtroendet växer till 
exempel då eleven upplever att andra visar intresse för det språk som eleven redan bär. Det 
kan göras genom att man till exempel frågar eleven efter ord och uttryck på modersmålet. 
Genom att kontinuerligt uppmuntra och berömma den språkliga kompetens eleven har som 
kan prata flera språk visar läraren också intresse. Identitet och språk hänger så nära samman 
och en elev som är stolt över sin identitet blir modigare språkligt och vågar lita till sin egen 
förmåga vilket är gynnsamt för andraspråkutvecklingen (Ladberg).  
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Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att ta vara på de språk och de kulturer som 
eleverna har och synliggöra att de är viktiga och användbara i det fortlöpande arbetet i skolan 
(Bergstedt & Lorentz, 2006). Den svenska normen dominerar i skolan skriver Myndigheten 
för skolutveckling (2007a). SVA-elevernas perspektiv synliggörs inte på ett tillfredställande 
sätt i styrdokumenten och undervisningen. Andraspråkselevernas erfarenheter och 
kompetenser måste synas om skolan ska verka för en skola för alla. Omgivningens 
förväntningar och elevernas utveckling hänger nära samman. Alla elever behöver få mötas av 
lärare som är empatiska, ställer rimliga krav och visar att de tror på varje elev. Med rätt stöd 
från omgivningen kan och kommer eleverna att lyckas. De elever som möts av en omgivning 
som förväntar sig att de ska undvika sitt eget språk och hålla sig till svenska får en negativ 
signal om sin identitet, vilket påverkar såväl självkänslan, självförtroende som självbild. 
Språk innefattar hela en människas personlighet och omgivningens attityder till flerspråkighet 
är viktigt för en elev som håller på att utveckla sitt andraspråk. Om läraren förutsätter att det 
kommer att gå bra för eleven och att flerspråkighet är en tillgång så är chanserna stora att det 
kommer att gå bra för eleven (Ladberg, 2003,2004). 

Planering och struktur 
Lärare som möter SVA-elever bör ha god framförhållning och struktur i arbetet. Det krävs 
noggrann förberedelse för att eleverna ska kunna ta till sig och förstå ämnesstoffet. Genom att 
samtala om vad texter innehåller ökar läraren möjligheten för SVA-elever att förstå. 
Läromedelsval måste ske medvetet där läraren har god framförhållning vilken språklig 
svårighetsgrad texten har. Det är lärarens uppgift att försäkra sig om att eleverna förstår 
innehållet annars blir undervisningen meningslös och eleven tappar lusten. Läraren bör därför 
ge SVA-elever rika möjligheter till att samtala och ställa frågor. Genom att kontinuerligt följa 
upp och samtala med SVA-elever försäkrar läraren sig om att de kan tillgodose sig 
ämnesinnehållet och att språket inte blir ett hinder (Axelsson, 2004). 

Kartläggning och bedömning 
En lärare kan möta elever på olika nivåer i svenska, vilka inte är förutsägbara utifrån elevens 
ålder eller vilken klass eleven går i. Läraren behöver kunna bedöma vilken utvecklingsnivå 
eleven befinner sig på och därefter lägga upp och genomföra sin undervisning så att stödet för 
elevens vidare språkutveckling knyter an till denna nivå (Bergman & Sjöqvist, 2003). 
Skolverket (2006) fann under sin inspektion att det finns en bristande förmåga på vissa skolor 
att skilja på språksvårigheter och andra särskilda stödbehov. Enligt Skolverket finns det elever 
som egentligen varit i behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt 
modersmål och svenska som andraspråk, men som fått insatser av t ex speciallärare. 
Undersökningar visar att elever med annat modersmål lämnar skolan med sämre 
betygsresultat än elever med svenska som modersmål. Detta tycks tyda på att eleverna inte 
behärskar undervisningsspråket så pass väl att de kan tillägna sig nya kunskaper (Gibbons, 
2006). Läraren måste ha klart för sig att svenska som andraspråk är något annat än svenska 
som modersmål. En lärare som undervisar elever i svenska som andraspråk möter elever med 
olika utvecklingsnivåer i svenska, vilka inte går att förutsäga utifrån elevens ålder eller vilken 
klass de går i. Läraren ska också kunna bedöma vilken utvecklingsnivå den enskilda eleven 
befinner sig på och bygga sin undervisning och kunna stötta elevens språkutveckling på denna 
nivå. Läraren måste ha kunskap i hur de rent konkret lägger upp undervisningen för att kunna 
integrera elever med svenska som andraspråk i klassen. Om läraren inte kan göra en riktig 
bedömning av elevens förkunskaper och språkliga förmåga för att kunna stötta språkinlärning 
blir undervisningen för dessa elever fullständigt meningslös (Hyltenstam & Lindberg, 2004). 
Ett bedömningsredskap som lärare kan använda är performansanalys (Abrahamsson & 
Bergman, 2005). 
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Performansanalys 
Performansanalys bygger på interimspråksteorin och är en lingvistisk metod för bedömning 
av språkutveckling som ser till alla de olika språkliga komponenterna i den kommunikativa 
språkbehärskningen. Syftet med performansanalys är att kunna visa spännvidden av elevens 
språkliga kompetens för att kunna avgöra hur långt språkets olika delar har utvecklats. Det är 
en bra metod för att kunna fastställa och följa elevens språkutveckling så att skolarbetet kan 
utgå från det som eleven redan kan och därifrån bygga vidare med det som eleven behöver 
träna mera på. Analysen blir ett viktigt underlag för att planera den fortsatta undervisningen, 
individualisera, och kan också fungera som ett underlag för samtal om elevens utveckling till 
exempel vid samtal med föräldrarna (Abrahamsson & Bergman, 2005). 
 
Performansanalysen synliggör även mönster i elevens språkbruk som är till hjälp för läraren 
när de ska få en helhetsbild av elevens språkliga nivå. Det underlättar för läraren att kunna 
fokusera på det som eleven behöver utveckla. Ofta upptäcks så kallade fossiliseringar, 
felaktiga strukturer som eleven använder sig av. Det är viktigt att läraren får syn på dem i tid 
så att de inte blir permanenta i elevens språkinlärning. Lärare som använder sig av 
performansanalyser tyckte sig även bli mer observanta på inlärarspråk i allmänhet och kunde 
lättare känna igen de utvecklingsstrukturer som kännetecknas. Den kunskap som läraren får 
av elevens språkliga nivå med hjälp av performansanalysen kan ligga till grund för andra 
typer av bedömning. Om man ska testa elevens läsförmåga utan att ha kunskap om elevens 
språknivå kan det ge missvisande resultat och i sin tur leda till att eleven utsätts för felaktiga 
åtgärder. De nationella proven i svenska bygger på ungefär samma riktlinjer som 
performansanalysen. Därför bör läraren ha så pass goda kunskaper om elevernas 
språkutveckling så att de vet om det blir meningsfullt för eleverna att genomföra de nationella 
proven eller ej. Den vanligaste kritiken som riktats mot performansanalysen är att den är 
väldigt tidskrävande. Många av lärarna som använder sig av den anser att den största vinsten 
är att de tränar upp sin förmåga att tränga sig igenom den språkliga ytan i elevernas texter och 
muntliga övningar. De lärare som väl har lärt sig tekniken i att göra performansanalyser har 
skaffat sig ett ovärderligt redskap för språkinlärning, framförallt då eleverna gör muntliga 
framträdanden. Lärarna har utvecklat en lyhördhet som gör det lättare att upptäcka de 
kvaliteter i språket som inte direkt hörs eller syns (Abrahamsson & Bergman; Rosander 
2005). 

Kunskap - och andraspråksutvecklande arbetssätt 
 
Cummins föreslår att skolor bör ha fyra nyckelområden i åtanke när de ska inkludera 
andraspråkselever i undervisningen. Det första är att lärarna ska verka för ett aktivt samarbete 
med föräldrar och närsamhället. Det andra är att de är språkligt givande uppgifter i skolan, det 
tredje är att lärarna bör kontinuerligt och engagerat ska utvärdera och bedöma sina elever för 
att se att de förstår och att undervisningen är språkligt på rätt nivå för eleverna. Det fjärde är 
att lärarna kritiskt ska granska sin pedagogik så att den gynnar alla elever. Här ingår den allra 
viktigaste faktorn som påverkar inlärningen, nämligen att kunna ta tillvara på den kunskap 
som eleverna redan har. Elever med att annat modersmål ska inte behöva lägga sin 
kunskapsmässiga utveckling på is under tiden de tillägnar sig sitt nya språk, utan ska mötas av 
professionella lärare som sätter språket i fokus i alla ämnen (Gibbons, 2006).  
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Ur elevens perspektiv är tanke- kunskaps- och identitetsutveckling det mest centrala. Eleverna 
ska ges möjlighet till lärande på den åldersnivå de befinner sig. Om eleverna har ett annat 
förstaspråk ska eleven få möjlighet till fortsatt utveckling av tänkandet och lärandet på detta 
språk, eftersom det är på sitt starkaste språk eleven lär och förstår bäst. 
Andraspråksutvecklingen ska ske parallellt för att det med tiden också ska bli som ett redskap 
för tänkandet och lärandet för eleven. Undervisning måste genomsyras av ett samspel mellan 
elevens förstaspråk och andraspråk samt deras tankemässiga förmåga. Läraren bör vara 
medveten om att det tar minst fem år för en SVA-elev att komma ifatt sina enspråkiga 
klasskamrater. Ämnesinlärningen måste stödjas av varierande arbetsformer och gemensamt 
utarbetade strategier med lärandet i fokus mellan läraren och SVA-eleven. Detta för att 
underlätta förståelsen och känslan av delaktighet hos eleven (Hyltenstam & Lindberg, 2004).  
 
SVA-elever bör ges möjlighet att lära sig svenska och samtidigt utveckla sitt modersmål. Som 
skolans resurser ser ut i dag är det omöjligt att organisera en tvåspråkig undervisning, vilken 
förmodligen hade varit den mest gynnsamma. Tidigare forskning gjord av Thomas och 
Collier (Axelsson, 2004) visar att elevens utveckling av tänkandet och lärandet går 
långsammare om eleven enbart får undervisning på sitt andraspråk. De elever som fått 
möjlighet till att starkt utveckla sitt tänkande och lärande på sitt förstaspråk parallellt med 
andraspråket når bäst resultat. De konstaterade även att ju bättre eleven är på sitt förstaspråk 
desto snabbare framsteg gör de på sitt andraspråk. Undervisning på förstaspråket ses som den 
absolut viktigaste bakgrundsfaktorn bakom en framgångsrik skolgång för elever med ett annat 
modersmål. Lärarna som möter SVA-elever kan visa respekt för elevens förstaspråk och 
kultur i det vardagliga arbetet i skolan. Genom att läraren tillåter eleven att använda sitt 
förstaspråk i den vanliga undervisningen bidrar det till ett tryggt arbetsklimat och en 
bekräftelse av elevens självkänsla. Läraren kan låta eleven först skriva på sitt förstaspråk och 
sedan får hjälp med att översätta till svenska, låta eleven samla ord, använda lexikon och 
använda sin loggbok (skoldagbok) för att sammanfatta dagens arbete. Genom att inkludera 
förstaspråket som en naturlig del i skolarbetet stärker läraren medvetet elevens självkänsla 
och identitet (Gibbons, 2006). Hon betonar vikten av samarbetet mellan elever i kunskaps- 
och språkutveckling samt samspelet mellan läraren och elever och de aktiva roller de båda har 
i inlärningsprocessen.  
 
Lindberg (2004a) beskriver hur undervisningen bör ses som en dynamisk process som bygger 
på det flexibla samspelet mellan läraren och eleverna. Det finns inte en generell metod som 
passar alla elever i deras språkutveckling. Elevers möjlighet att själva påverka innehåll och 
inriktning i undervisningen kan enligt Lindberg inte nog understrykas. En relevant 
andraspråksutveckling baseras på elevernas konkreta behov och erfarenheter. Den 
kännetecknas av dialog och samarbete i klassrummet och tar vara på elevernas särskilda 
styrkor och uppmuntrar till vidare utveckling utifrån det eleverna kan. Att syssla med sådant 
som är intressant och spännande menar Ladberg och Nyberg (1996) underlättar för 
språkinlärningen. Det som en elev vill lära sig vill han eller hon också lära sig ord för. Om 
elever får möjlighet att möta språket i många olika sammanhang får de chans att utveckla ett 
rikt språk. Enligt Ladberg (2003) lär man sig ord för det som man är med om och samtal med 
olika människor, både vuxna och barn, bidrar till ett rikare språk. Utifrån ett 
andraspråksperspektiv är arbete i mindre grupper gynnsamt för SVA-elever. De ges då 
möjlighet att utveckla färdigheter som att ta ordet, introducera egna samtalsämnen och delta i 
fria samtal. Språket används i en mängd funktioner som inte ingår i det traditionella 
klassrumssamtalet som läraren styr (Gibbons, 2006).  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv bidrar eleverna till att stötta varandras språkutveckling 
(Lindberg, 2004c). Hon beskriver sin forskning som utifrån en sociokulturell teoriram 
studerat grupparbete i undervisningen. Sammanfattningsvis visar studien att grupparbeten ger 
utrymme för en utforskande språkanvändning där eleverna har möjlighet att tänka högt och 
testa olika utryck och strukturer. För andraspråksinlärare är det gynnsamt att ”tänka högt” på 
andraspråket för att stöd och utvecklas med hjälp av de andra i gruppen. Lindberg menar att 
vid individuellt arbete, där det sociala samspelet saknas, har andraspråkinlärare inte samma 
möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. 

Processinriktad undervisning  
Under 1970- och 1980 talen skedde en förändring kring synen på undervisning i skolan. Som 
kontrast till traditionell katederundervisning uppstod den processinriktade synen. Med 
processinriktade metoder är eleven i centrum och det allra viktigaste är att eleven får ingå i 
kommunikativa sammanhang. Vid det egna skrivandet, som bör ske ofta, uppmuntras eleven 
att utgå från de egna tankarna och orden. Gibbons (2006) hävdar att något som utmärker den 
processinriktade metoden är den vikt som läggs vid inlärningsprocessen. Om betingelserna 
och förväntningarna är de rätta antas barn automatiskt lära sig skriva och uttrycka sig om vitt 
skilda ämnen i många olika genrer på samma sätt som de en gång lärde sig tala (Gibbons). 

Explicit undervisning  
Den processinriktade synen har fått kritik av en syn som förordar att en mer explicit 
undervisning är nödvändig för att alla elever ska kunna lyckas. Andraspråksinlärare 
tillsammans med de elever som inte ännu lyckats tyda skolans språk, de krav och 
förväntningar som ställs sägs bli förlorare med enbart processinriktad metoder. Redan 
existerande sociala orättvisor tenderar att förstärkas om man inte är tydlig med vad som 
förväntas av eleverna. Kuyumcu (2004) menar att den moderna genreteorin definierar genrer 
som identifierbara mönster för hur språket ska användas i olika sociala sammanhang. Genrer 
konstrueras av kulturen och därför kan reglerna för språkanvändningen variera mellan olika 
kulturer. På grund av att genrer är kulturspecifika menar Gibbons (2006) att framförallt 
andraspråkelever behöver en mer formell undervisning av de språkstrukturer och 
skrivkonventioner som är rådande i skolan och i samhället. En explicit undervisning som tar 
sin utgångspunkt i elevernas förförståelse handlar om att uppmuntra eleverna till ett aktivt 
deltagande i inlärningen och utgå från naturliga sammanhang. Den uppmuntrar det 
självständiga skrivandet att utvecklas i samspel med förmågan att se kritiskt på det språk som 
används (Gibbons). 

Cirkelmodellen - ett exempel för genrebaserad undervisning 
Cirkelmodellen har uppkommit inom genrepedagogiken och är uppbyggd i fyra faser. I fas ett 
bygger läraren och eleverna upp kunskap om ämnesområdet. Läraren kollar av vad eleverna 
har för bakgrundskunskaper. Fokus ligger här på texters innehåll. Eleverna får tala, lyssna läsa 
och samtala om texten. Tillsammans samlar de den information de behöver, ofta med hjälp av 
en tankekarta. SVA-elever ges här en bra möjlighet att bygga upp en ordbank inom 
ämnesområdet samt att de får en förförståelse vad ämnet handlar om. I fas två jobbar eleverna 
vidare med texten. Läraren går djupare in på strukturen och vanliga kännetecken för just det 
område som eleverna jobbar med.  När de befinner sig inom fas tre bygger läraren och 
eleverna upp en gemensam text.  
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Eleverna får ge förslag och läraren skriver ner. Samtalet genomsyrar denna del. När texten är 
klar träder fas 4 in då eleverna själva med den gemensamma texten som stödstruktur ska 
skapa en egen text. Cirkelmodellen är en utmärkt modell för att alla elever ska känna att de 
lyckas. Eleverna presterar efter sin förmåga och de som vill ha stöd har det automatiskt 
genom sina ordbanker, stödstrukturer och gemensamma samtal (Gibbons, 2006). 
  
Tematiskt arbetssätt- grupparbete 
Gibbons (2006) skriver att McGroarty belyser tre positiva effekter på andraspråksinlärning 
som sker genom grupparbete. Eleverna får höra språket talas av andra än läraren vilket gör att 
inflödet blir större. De får ta ett större ansvar för att göra sig förstådda eftersom inte läraren 
alltid finns till hands och de tvingas använda språket mera vilket gör att elevernas utflöde 
ökar. De blir eleverna själva som sköter språkinlärningen med sina kamrater som stöd. 
Eleverna får höra och lära språket i sitt sammanhang vilket medför att lärandet blir 
meningsfullt för dem. De får även tillfällen att höra samma sak uttryckas på olika sätt och 
orden återkommer och upprepas under arbetets gång. Eleverna får tillfälle att utbyta idéer med 
varandra och lösa problem. SVA-elever känner sig oftast tryggare om de får samarbeta med 
sina kamrater, vilket är en viktig känslomässig aspekt i grupparbeten. Inför grupparbeten och 
temaarbeten bör läraren inleda med att ge en tydlig instruktion. Denna ska helst uttryckas på 
flera olika sätt och upprepas inför varje arbetstillfälle. Eleverna ska även ges möjlighet att 
återberätta instruktionen och ställa frågor. En skriftlig instruktion som alltid finns till hands 
för eleverna underlättar i deras arbete så det är även något som läraren bör göra (Gibbons).  
 
Såväl grupparbete som tematiskt arbete ska kräva att eleverna samtalar med varandra, inte 
bara uppmuntra till att prata med varandra. Pedagogiska övningar som lämnar en så kallad 
informationsklyfta, det vill säga att den ena eleven måste samtala med sina klasskompisar för 
att kunna lösa uppgiften är både kunskapsutvecklande och språkutvecklande. Det gör att 
uppgiften får ett tydligt syfte vilket gör att eleverna kan sätta in sitt resultat i ett meningsfullt 
sammanhang. Arbetet måste läggas upp så att alla elever känner att de är delaktiga och har 
något att bidra med. Gibbons lyfter två sätt att arbeta som göra att alla elever måste vara 
aktiva under arbetets gång. Det första är expert-/hemgrupper. I detta arbetssätt delas arbetet 
upp mellan eleverna och går ut på att eleverna ska delge varandra olika delar inom 
arbetsområdet. Expertgrupperna tar ansvar för att delge hemgrupperna det de lärt sig. Här 
tvingas eleverna ta ansvar för sitt lärande på ett positivt sätt. När SVA-elever arbetar med 
skolarbete bör de få gott om tid på sig att fullfölja sina uppgifter. De tar längre tid för dem att 
bli klara eftersom de behöver bearbeta den information de får och det tar även tid för dem att 
omarbeta svaren de kommer fram till. Gibbons menar att tiden kan vara lika värdefull för 
eleverna som själva uppgiften.  



 

22 

 
Myndigheten för skolutveckling (2007a) skriver i sin samtalguide att undervisningen för 
SVA-elever till stor del bygger på arbete utifrån läromedel. Tematiska arbetsformer är inte 
lika vanligt. Lärarna menar att de utgår från eleverna behov, erfarenheter och önskemål när de 
planerar undervisningen. Fördelen för SVA-elever är att de ofta ingår i mindre grupper där 
diskussioner ofta ges utrymme. För att synliggöra vilket innehåll i undervisningen som 
innebär både kunskaps- och språkutvecklande arbete för andraspråkselever skriver Rosander 
(2005) att Cummins modell har använts. Olika klassrumsaktiviteter och uppgifter har med 
utgångspunkt i modellen klassificerats utifrån deras svårighetsgrad (se figur 2).  
 

 
 
Figur 2. Cummins modell med klassificering av olika klassrumsaktiviteter och uppgifter. Ur 
Holmegaard och Wikström (2005) s.545 

Föräldrarnas betydelse för andraspråksutvecklingen   

Föräldrar som lever i en annan kultur än den de själva socialiserats in i kan ställas inför 
många svåra situationer. Det är krävande att uppfostra sina barn i ett nytt samhälle, med en 
kultur man inte själv vuxit upp i. Rollen som förälder innebär enligt Lindberg (2004a) att på 
flera sätt komma i kontakt med samhället. Att känna att man aktivt kan vara delaktig i barnens 
skolarbete och språkligt kunna hantera kontakterna med skolan kan vara avgörande för att 
upprätthålla en värdig vuxenidentitet. Föräldrar har en central roll i barnens skolgång. Ett 
positivt samarbete mellan skolan och hemmet stärker både elev, föräldrar och läraren. Det är 
viktigt att skolan har en öppen kommunikation med hemmet där samverkan bidrar till att 
berika varandra med kunskap och erfarenheter vilket stödjer eleven för en lyckad 
skolframgång.  
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Elevens föräldrar och syskons tolkningar av svenska samhället påverkar eleven i allra högsta 
grad. Deras attityder till användningen av andraspråket påverkar elevens språk - och 
identitetsutveckling (Axelsson, 2004). Det blir lättare för eleven att ta till sig språket om 
föräldrarna har ett bra förhållande till Sverige och det svenska. Föräldrar som anstränger sig 
för att lära sig svenska blir goda förebilder och har större möjligheter att hjälpa barnen med 
skolarbetet samt vägleda dem i det svenska samhället. Om föräldrar starkt tar avstånd från 
Sverige och har svårt att acceptera att vara här kan det leda till känslomässiga konflikter för 
eleverna och det svenska upplevs som något hotfullt (Ladberg & Nyberg, 1996). Att flytta till 
ett land och omges av en ny kultur, en kultur som kan skilja sig avsevärt från den egna kan 
innebära stora förändringar för en familj. Att försöka anpassa sig till ett nytt land och en ny 
kultur kräver mycket tid och är en lång process. Det innebär för familjen att de måste tillägna 
sig det nya landets värderingar, normer och regelsystem. Kulturanpassningen kan innebära 
inre konflikter för familjen då de nya värderingarna inte stämmer överens med de gamla 
(Wellros, 1998). Barn och vuxna anpassar sig på olika sätt till den nya kulturen de möter. 
Barnen växer in i kulturen medan de vuxna har svårt att på samma sätt göra den till sin egen. 
De blir mer betraktare (Ladberg, 2000).  

Modersmålet och andraspråksutvecklingen 

I familjen 
Forskning visar på vikten av att föräldrar använder det språk som de känner sig trygga med 
tillsammans med sina barn. När föräldrar uppfostrar sina barn uttrycker de kärlek och ömhet. 
En förälder vägleder, förklarar och tillrättavisar sina barn och för att kunna göra detta behöver 
de tillgång till ett språk de behärskar väl. På sitt förstaspråk har man uttryck och ord för 
sådant som är viktigt i livet. Till exempel hur rätt och fel uttrycks, för moral, för traditioner 
och för annat som berör. Det är svårare att hitta rätt ord på ett nytt språk och det kan upplevas 
som att språket blir fattigt och kraftlös. De viktigaste förebilderna för ett barn är föräldrarna. 
Föräldrarna blir starkare förebilder om de uttrycker sig på ett språk som de behärskar. 
Känslan och flytet blir sällan detsamma på ett språk man lärt sig som vuxen och förmågan att 
vara spontan minskar. Att tala ett språk som man är osäker i kan påverka hela förhållandet till 
barnet. Föräldrar kan uppleva att de mister sin föräldraroll och förmåga att vara föräldrar 
(Ladberg, 2004).  
 
Tidigare forskning ledde till en uppfattning om att det är vikigt att familjen ska använda 
svenska också hemma för att barnen ska få träna språket och få så rik stimulans som möjligt. 
Personal på barnavårdscentraler, talpedagoger och barnläkare är enligt Ladberg (2003) 
auktoriteter som under årens lopp givit föräldrar rådet att inte tala sitt eget språk med barnen. 
Henning Johansson (1980 i Ladberg, 2003), professor i pedagogik och mångårig forskare 
inom flerspråkighet beskriver hur tidigare forskningens ståndpunkt varit att det finns ett visst 
utrymme för språk. Att hantera flera språk sågs som problematiskt eftersom utrymmet för 
språk inte kunde utökas. Det ena språket ansågs inkräkta på det utrymme som i annat fall 
kunnat utnyttjas av det andra språket. Myten om att modersmålet hindrar barnen från att lära 
sig ett andraspråk är enligt Lindberg (2004b) seglivad och bör avskaffas. Hon hävdar att 
språkforskare kring flerspråkighet idag är överens om att barn har förmågan att lära sig flera 
språk om behoven finns och omgivningen ger de rätta förutsättningarna. Barn klarar av att 
hantera så många språk som de har behov av och de starkaste drivkrafterna för att lära sig ett 
språk är kärlek och vänskap.  
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Myndigheten för Skolutveckling har en broschyr med titeln Två språk eller flera? utgiven på 
en rad olika språk2. Här vill man göra föräldrar medvetna om hur betydelsefullt modersmålet 
är för barnen. Det förklaras att det är till fördel för både modersmålet och svenskan, att barnen 
får modersmålsundervisning. Föräldrar ges rådet att hålla fast vid sina språk med sina barn. 
Ladberg (2003) menar att det kan få negativa konsekvenser för en familj att välja bort det 
gemensamma modersmålet och enbart försöka att tala svenska med varandra. Det kan leda till 
att medlemmar i samma familj inte kan nå varandra och tala om det som de vill och behöver.  

I skolan 
Tidigare forsknings synsätt ledde till en pedagogik som hade som utgångspunkt att för att 
barnen skulle lära sig svenska så bra som möjligt behövde den största delen av utrymmet 
reserveras för just svenska. Tanken var att barnen skulle lära sig mer svenska om de hindrades 
från att tala sitt modersmål. Lärare bestraffade barnen då de trots förbud använde sitt 
modersmål. Ladberg (2003) skriver att föreställningen att språk skulle hindra varandra på 
flera sätt kommit till uttryck genom åren. Minoritetsbarn har förbjudits att tala sitt språk, 
hörselskadade barn har förbjudits att använda tecken och tanken att språk står i 
motsatsförhållande till varandra har varit rådande. I omfattande och vetenskapligt genomförda 
studier har undervisningsprogram jämförts kring undervisning i och på modersmålet (Thomas 
& Collier 1997, 2002 i Lindberg 2004b). Jämförelser av resultaten visar att satsningar på 
modersmålet har en positiv inverkan och avgörande betydelse för SVA- elevers 
andraspråksutveckling och skolframgång. Resultatet av dessa studier som genomförts i USA 
kan sägas vara generellt gällande för andraspråkinlärning enligt Lindberg (2004b). 
 
I internationella jämförelser ligger Sverige bra till när det gäller andraspråkselevers 
kunskapsutveckling. Detta enligt Kenneth Hyltenstam, professor vid Centrum för 
tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet som intervjuas i en artikel (Brandt, 2007). 
Utländska forskare tolkar framgången för SVA-elever som ett resultat av den systematiska 
modersmålsundervisningen som sker parallellt med undervisning i svenska som andraspråk. 
Hyltenstam ger Norge och Danmark som exempel där politiska åsikter lett till att 
modersmålsundervisning tagits bort. Han menar vidare att det inte går att säga om 
andraspråkselevernas kunskaper i dessa länder har försämrats eftersom det inte gått så lång 
tid. I Kalifornien togs modersmålsundervisningen bort för ett antal år sedan och där kan man 
nu se att de elever som skulle ha fått sådan undervisning nu är bland dem som det går sämst 
för i skolarbetet (Brandt). Lindberg (2004b) menar att forskare är eniga om att det handlar om 
att lärande sker bäst på det språk som eleverna förstår. Utveckling av modersmålet innebär 
också en utveckling av tänkandet och är därigenom av avgörande betydelse för lärandet.  
 
I Sverige är undervisningsspråket svenska för majoriteten av SVA-eleverna. Det nya språket 
måste användas som huvudsakligt tankeinstrument i skolan, även om det inte under en 
inlärningsfas fungerar helt och fullt (Bergman & Sjöqvist, 2003). Elever med annat 
modersmål skall erövra svenska som ett redskap för att tillägna sig kunskaper med, uttrycka 
sig på samt tänka med. Elevens modersmål har stor betydelse för andraspråksutvecklingen. 
Ett väl utbyggt modersmål är till stöd för andraspråksutvecklingen (Bergman m.fl., 1992). 
Tidigare forskning gjord av Thomas och Collier (Axelsson, 2004) visar att elevens utveckling 
av tänkandet och lärandet går långsammare om eleven enbart får undervisning på sitt 
andraspråk.  
 
 

                                                 
2 Myndigheten för skolutvecklings hemsida. www.skolutveckling.se/publikationer 
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De elever som fått möjlighet till att starkt utveckla sitt tänkande och lärande på sitt förstaspråk 
parallellt med andraspråket når bäst resultat. De konstaterade även att ju bättre eleven är på 
sitt förstaspråk desto snabbare framsteg gör de på sitt andraspråk. Undervisning på 
förstaspråket ses som den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn bakom en framgångsrik 
skolgång för elever med ett annat modersmål (Lindberg, 2004c). 
 
Det får aldrig handla om att antingen lära sig sitt modersmål eller svenska, det måste alltid 
handla om att lära sig båda. I olika situationer, sammanhang och perioder kommer barnet att 
ha behov av att ha tillgång till de olika språken. Den som är flerspråkig använder språken 
olika. Vilket språk som används är beroende på situationen och personen som man är 
tillsammans med. Att blanda språk är naturligt och inget konstigt menar Ladberg (2003). Det 
talas om språkbegåvning men att kunna de språk som man upplever sig ha behov av är 
egentligen inget märkvärdigt. Det är inte konstigare än att ha ett språk, det handlar enbart om 
behov. Att lära språk blir med detta synsätt inte en fråga om intellekt utan om behov 
(Ladberg). 
 
Språk är på olika sätt besläktade med varandra och tillhör olika språkgrupper. Olika 
modersmål som eleverna har, har olika släktskap med det svenska språket. För de elever som 
har ett modersmål som är nära besläktat med svenska underlättas inlärningen i allmänhet 
därför att språken liknar varandra i uppbyggnad. De har en fördel gentemot de elever som har 
modersmål som skiljer sig markant från svenskan. Skriftsystemet spelar också roll, de elever 
som är vana vid ett annat skriftsystem än det som svenskan tillämpar har en stor uppgift i att 
förstå och lära sig tillämpa det nya skriftsystemet. Att utveckla läs - och skrivfärdigheter på 
det nya språket kan då ta betydligt längre tid (Lindberg, 2004a). Läsåret 2005/06 var 15 
procent av samtliga elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning. Bara 
hälften av dessa elever deltog i modersmålsundervisning. En orsak till detta som Skolverket 
(2006) i sin lägesbedömning pekar ut är att det kan vara svårt att hitta lämpliga lärare. En 
annan orsak är att modersmålsundervisningen ofta ges efter skoldagens slut och inte kopplas 
samman med den vanliga undervisningen. I dagsläget ingår inte majoriteten av 
modersmålslärarna i ett arbetslag (Skolverket).  
 
Skolverkets inspektion visar att nyanlända elever som har en god skolbakgrund upplever att 
deras ämneskunskaper får stå åt sidan under tiden de ägnar sig åt svenska (Skolverket, 2007). 
Rapporten beskriver att modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och 
ämnesundervisningen på modersmålet inte används i tillräckligt hög grad. I sin 
lägesbedömning inför 2008 hävdar Myndigheten för skolutveckling (2007b) att det krävs 
särskilda insatser för att stärka språkutvecklingen hos elever med utländsk bakgrund. 
Myndigheten uttrycker i enlighet med aktuell forskning att vägen till god kunskap i svenska 
språket går via det egna modersmålet och menar att det därför är det också angeläget att stärka 
såväl modersmålsundervisningen som svenska som andraspråk.  
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Metod 
 
I metodkapitlet som består av nio avsnitt beskrivs inledningsvis kvalitativ metod och efter det 
följer en beskrivning av urvalsgruppen för undersökningen. Därefter följer ett avsnitt som 
handlar om self-report, först beskrivs self-report som metod därefter följer genomförande och 
analys. Efter det presenteras intervjuer som metod, genomförande och analys. Därefter 
presenteras några etiska reflektioner kring undersökningen och metodkapitlet avslutas med ett 
avsnitt om tillförlitlighet och giltighet.  

Kvalitativ forskningsansats 
 
Syftet och frågeställningarna leder oss i riktning mot en kvalitativ forskningsansats. I den 
kvalitativa inriktningen är avsikten att beskriva, återberätta och tolka det 
undersökningspersonerna uttrycker. Det är alltid en undersöknings syfte och frågeställningar 
som är avgörande i val av forskningens inriktning. Syftet och frågeställningar i 
undersökningen kan besvaras med en kvalitativ forskningsansats vars syfte är att finna och 
fånga egenskapen hos någonting. Vi söker att beskriva egenskaper och innebörder, finna vad 
som utmärker och karakteriserar de lärares verksamheter och upplevelser som handlar om hur 
lärarna formar sin undervisning för elever med svenska som andraspråk. Inom en kvalitativt 
inriktad forskning försöker forskaren att vara öppen för det oväntade och fånga oförutsedda 
uppgifter (Malmqvist, 2006).  
 
Med ett kvalitativt perspektiv gör man inte anspråk på att beskriva en objektiv verklighet utan 
en verklighet såsom individen tolkar den. Det är människan som är det huvudsakliga 
instrumentet (Backman, 1998). I den kvalitativa ansatsen handlar det om att se på det som 
undersöks ur ett helhetsperspektiv (Starrin, 1994; Backman). Starrin beskriver hur frågetyp 
och analystyp hänger samman. Vår undersökning har en kvalitativ inriktning där syfte och 
frågeställningar leder till en kvalitativ analys av de insamlade uppgifterna. Analysen riktar sig 
mot att upptäcka variationer, strukturer och/eller processen i det undersökta, att finna 
nyanserna. Här kan ej tidigare upptäckta eller otillräckligt kända företeelser, egenskaper och 
innebörder upptäckas (Starrin).  

Urvalsgrupp 
 
Undersökningen genomfördes på två olika skolor i två olika kommuner. I undersökningen 
kallas de för Björnskolan och Rävskolan. Lärarna som deltog i undersökningen har givits 
fingerade namn: 
 

• Stefan, lärare på Björnskolan, besvarade self-report och intervju. 
• Anders, lärare på Björnskolan, besvarade self-report och intervju. 
• Marianne, lärare på Rävskolan, besvarade self-report och intervju. 
• Eva, lärare på Rävskolan, besvarade self-report men avböjde att delta i intervju. 
• Karin, lärare på Rävskolan, deltog i intervju då Eva avböjde. 
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Björnskolan 
Skolornas organisation kring elever med svenska som andraspråk ser olika ut. Den första 
skolan som i vår undersökning kallas för Björnskolan är en F- 6 skola. Erfarenheten kring att 
undervisa elever med svenska som andraspråk är inte så stor. Elever med svenska som 
andraspråk slussas rakt in i den vanliga klassen, eftersom det inte finns någon 
förberedelseklass i kommunen att tillgå.  
 
Stefan har arbetat som lärare i nio år och är lärare för en sjätteklass. Han delar klassen 
tillsammans med en annan lärare. Två av Stefans elever har svenska som andraspråk och har 
gått hela sin skolgång i en vanlig klass. Stefan har haft klassen i tre terminer och han är även 
SVA-lärare på skolan.  
 
Anders har varit verksam som lärare i 11år och sin nuvarande klass, en fyra, har han haft 
sedan höstterminen 07. I denna klass där det går 11 elever har fyra stycken svenska som 
andraspråk. Två av dessa elever började i klassen under läsåret 06, de hade då precis flyttat till 
Sverige. De två andra eleverna flyttade hit innan de började skolan. 
 

Rävskolan 
Den andra skolan kallas i undersökningen för Rävskolan och är en F-3 skola. Här arbetar 
Marianne, Eva och Karin. En tredjedel av eleverna på denna skola har ett annat modersmål än 
svenska. På skolan finns det även en så kallad internationell klass. Elever som går i 
internationella klassen bussas dit från ett stort upptagningsområde. Om eleverna som börjar i 
internationella klassen kommer från den ort där Rävskolan ligger får de automatiskt en 
klasstillhörighet i en reguljär klass. Eleverna slussas successivt in i sin blivande klass i de 
ämnen som lärarna i internationella klassen bedömer att eleverna klarar av. De brukar börja 
med idrotten. När Karin och Marianne tar emot elever från internationella klassen har 
eleverna varit där ungefär ett och ett halvt år. Det beror på hur långt de kommit i sin 
språkutveckling. Marianne och Karin samarbetar kontinuerligt med lärarna i den 
internationella klassen om de har en elev i sin klass som börjar sin skolgång där. När eleverna 
är redo att börja i den reguljära klassen fortsätter de att ha svenska som andraspråk i den 
internationella klassen som ett extra stöd.  
 
Marianne har arbetat i cirka trettio år som lärare. Hon har alltid undervisat elever i de lägre 
åldrarna, det vill säga från årskurs ett till tre. Just nu arbetar hon i en trea. I hennes klass går 
18 elever varav åtta har svenska som andraspråk. Marianne har arbetat länge på Rävskolan 
och har stor erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål. Hon har vid flera 
tillfällen tagit emot elever som tidigare gått i internationella klassen.  
 
Eva har arbetat på skolan i ungefär tjugofem år. Hon har stor erfarenhet av att undervisa 
elever med annat modersmål än svenska. Hon har 23 elever i sin klass varav åtta har svenska 
som andraspråk. Eva deltog i undersökningen genom att lämna in sin self -report men avböjde 
sedan intervjun på grund av tidsbrist. Karin tillfrågades då och deltar i undersökningens 
intervjudel. 
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Karin har även hon arbetat i ungefär trettio år. Hon har arbetat med elever i olika åldrar och 
har stor erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål i sina klasser. Just nu har 
hon 17 elever i sin klass och 12 av dem har svenska som andraspråk. Karin har också tagit 
emot många elever från internationella klassen, just nu har hon två som kom till hennes klass 
för drygt två månader sedan. 

Self-report 
 
Undersökningens första del består av en self- report. En self- report innebär att respondenten 
själv skriver en text utifrån en relativt öppen frågeställning. Frågan bör formuleras så att 
informanternas erfarenheter, uppfattningar och upplevelser fokuseras i texten (Davidsson, 
2006). Det är viktigt att ge informanter den tid de behöver för att svara på frågorna eftersom 
det ger oss noggrannare berättelser med mer innehåll och djup. Vi är intresserade av lärares 
tankar om hur det är att ta emot en elev med svenska som andraspråk i klassen. Enligt 
Davidsson kan man vid analysen av texterna identifiera vissa föreställningar hos informanter. 
Dessa kan användas som underlag i kommande datainsamlingar. 

Genomförande 
Vi bestämde oss för att personligen lämnat ut våra self-report till alla informanter. Det gjorde 
att vi kunde svara på frågor angående uppgiften och förtydliga syftet med undersökningen. 
Det är viktigt att personligen möta och nå ut till sina informanter för att kunna undvika 
eventuella missförstånd (Davidsson, 2006). Lärarna ombads beskriva hur det är att arbeta med 
elever med annat modersmål i klassen. De uppmanades att beskriva och ge exempel på hur de 
planerar och genomför undervisningen. I frågan poängterades att vi var intresserade av deras 
erfarenheter såväl positiva som negativa. Vi uppmanade lärarna att så noggrant som möjligt 
berätta om sina erfarenheter kring fenomenet (se bilaga 1). Lärarna fick två veckor på sig att 
besvara self-reportsen. De fick välja på att maila dem eller skriva dem för hand. Tre av lärarna 
mailade in sina svar och en skrev för hand. Det handskrivna svaret lades i bifogat kuvert och 
lämnades personligen till en av oss. Även detta svar skrevs ut på data. Den totala mängden 
insamlat material bestod då av tre och en halv dataskrivna sidor med Times New Roman 
storlek 12.  

Analys av self-report 
De texter vi fått in analyserades genom att använda Georgi´s analysmetod som beskrivs av 
Davidsson. Denna analysmetod bygger på en fenomenologisk syn där det är likheterna, det 
gemensamma i texterna som är intressant. Underlaget för analysen är själva upplevelsen. 
Strömberg (1999) menar att det väsentliga är att hela tiden ha upplevelsen i centrum, det är 
den som styr. Georgi´s analysmetod beskrivs i fem steg och vår tolkning visas nedan:  

• Första steget sker då forskaren läser igenom hela texten och fokuserar på att finna 
helhetsbetydelsen i texten samt hos varje respondent.  

• I nästa steg delar forskaren in texten i de delar som kan sägas ”bära” innehållet. Det är 
dessa delar som forskaren anser vara viktiga/kritiska i texten. 

• I detta steg plockar forskaren bort de delar som inte fyller någon funktion t ex. 
upprepningar och överflödig information. 

• I detta steg strävar forskaren efter att finna kärnan i varje text, antecknar dessa och 
relaterar dem till sin teori. Forskaren får då fram ett antal formuleringar skrivna utifrån 
vetenskapliga begrepp. 
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• I det sista steget bestäms fenomenets grundläggande struktur. Resultatet skrivs om och 

sammanställs. Fenomenet delas upp i två delar. Den relativa strukturen och den 
generella strukturen. Den relativa strukturen redogör för varje respondents tankar och 
upplevelser. Beskrivningarna från varje text läggs samman och det gemensamma i 
dessa bildar den generella strukturen.  

 
Vi läste först igenom de insamlade texterna var och en för sig. Därefter lästes texterna igenom 
flera gånger gemensamt för att få en uppfattning av varje lärares helhetsupplevelse. Nästa steg 
blev att fånga de betydelsebärande meningarna i varje text. På så sätt kunde centrala delar i 
varje lärares tankar och upplevelser urskiljas. Utifrån dessa delar fann vi kärnan i texterna och 
utformade övergripande teman för den generella strukturen. Enligt Georgis femte analyssteg 
struktureras svaren i två steg, först den relativa strukturen och sedan den generella strukturen 
av fenomenet. Utifrån de frågeställningar som ännu inte besvarats eller berörts i self-reporten 
formulerades intervjufrågor. 

Intervjuer 
 
Intervjuerna var av kvalitativ karaktär och innehållet hade ett på förhand bestämt fokus. 
Öppna frågor förbereddes där respondenten ombads att berätta utifrån sina egna erfarenheter 
(se bilaga 2). Innan intervjuerna genomfördes skrevs den egna förförståelsen ner. Detta 
gjordes för att kunna fokusera på respondentens uppfattningar och föreställningar och inte låta 
den egna förförståelsen styra intervjuerna (Kihlström, 2006). 

Genomförande 
Vi vände oss till samma lärare som lämnat in sina texter och tre av dem kunde tänka sig att 
fortsätta delta i undersökningen genom att bli intervjuade. Karin intervjuades istället för Eva. 
Vi bestämde oss för att genomföra två lärarintervjuer var och hade tänkt spela in intervjuerna 
på band. Det kan vara en fördel till exempel för att höra om vi ställt någon ledande fråga samt 
underlätta när vi skulle delge varandra innehållet från våra respektive intervjuer. Tid och plats 
för intervjuerna bokades en till två veckor innan genomförandet. Respondenterna ombads att 
avsätta ungefär en timma för att inte hamna i tidspress. Intervjuerna genomfördes i en lugn 
och avskild miljö för att vi inte skulle bli störda och tog cirka 45 minuter. Intervjuerna 
inleddes med så kallade uppvärmningsfrågor där det samtalades om respondentens utbildning, 
arbetsplats och klass. Efter detta delgavs respondenterna upplägget av intervjun. Den 
respondent som intervjuades först tillfrågades om det skulle vara besvärande att bli inspelade 
på band. Respondenten uttryckte en önskan om att slippa och därför valde vi att inte banda 
några intervjuer. Efter varje intervju skrevs materialet rent och mailades till varandra 
(Kihlström, 2006). När materialet renskrivits valdes de delar bort som inte ansågs svara mot 
syftet och frågeställningar.   

Analys av intervjuer 
Under tiden som vi skrev rent de respektive intervjuerna är vi medvetna om att analysarbetet 
påbörjades. Malmqvist (2006) menar att under tiden som man samlar in uppgifter sker en 
sorts ”för-analys”. När alla intervjuer genomförts startade det gemensamma analysarbetet där 
vi fokuserade på att fördjupa oss i varandras intervjuer. Holme och Solvang (1997) i 
Malmqvist (2006) beskriver två olika utgångspunkter för analysarbetet. Vi valde att utgå från 
helhetsanalysen och skaffa oss en helhetsbild av vårt insamlade material. En kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes med syfte att göra en beskrivande sammanställning av svaren 
(Kihlström, 2006). Vi letade efter centrala teman som kunde besvara frågeställningarna. För 
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att finna dessa teman har vi systematiskt arbetat med att färglägga de olika delar i materialet 
som vi upplever som viktiga för att kunna besvara vårt syfte. Ur detta skapades teman där 
svaren strukturerades in. Under arbetets gång sammanfördes några teman, omarbetades och 
nya skapades. Under denna del av analysarbetet pratade vi mycket kring varför vi analyserat 
som vi gjort för att undvika personliga tolkningar av svaren (Malmqvist, 2006). 

Etiska principer 
 
Det finns forskningsetiska principer vars syfte är att ge riktlinjer för förhållandet mellan 
forskare och deltagare i undersökningar. Utgångspunkt för forskningsetiska överväganden är 
individkravet som delas upp i fyra huvudkrav. I tur och ordning behandlas nedan var och en 
av dessa krav utifrån Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de personer som berörs av 
undersökningen om dess syfte. De personer som tillfrågades om att delta i undersökningen har 
noga informerats om undersökningens syfte och delgivits en beskrivning av hur 
undersökningen skulle genomföras. Det framhävdes att undersökningen genomförs i syfte att 
lära mer om ett område som kräver att den kunskap och de erfarenheter som finns ute på fältet 
lyfts fram och tas tillvara på. Lärarna gavs möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i 
undersökningen och när som helst avbryta intervjun eller välja att inte lämna in sin self-report 
(Kihlström, 2006). Detta gällde naturligtvis alla moment i undersökningen vilket Davidsson 
(2002) påpekar. Lärarna informerades om att resultaten kommer att presenteras i form av ett 
examensarbete inom lärarutbildning. 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar har rätt att själva bestämma om de vill medverka 
eller ej. Vi klargjorde för lärarna att studien inte handlar om dem personligen utan att de deltar 
i egenskap av sin yrkesroll.  

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i undersökningen ska ges största 
möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av 
innehållet. Vi har muntligen informerat lärarna som deltagit i undersökningen att de 
garanteras fullständig sekretess. I uppsatsen används fingerade namn på såväl skolor som 
personer. Inga eventuella uppgifter som kan röja identitet finns med. 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. 
Materialet som vi samlat in kommer enbart att användas för denna undersökning vilket 
respondenterna har informerats om. De har även blivit erbjudna att läsa uppsatsen innan den 
publiceras. 
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Tillförlitlighet och giltighet 
 
Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet och giltighet hos den data och de resultat 
forskaren presenterar i sin undersökning. Enligt Kullberg (1996 i Davidsson, 2000) handlar 
det om vilken trovärdighet och säkerhet forskaren påvisar i sitt metodanvändande. Reliabilitet 
handlar om tillförlitlighet, att studiens resultat och genomförande går att lita på. Davidsson 
(2002) menar att det också handlar om att se till om de tolkningar som forskaren gör är 
rimliga. Vi läste noggrant igenom intervjusvaren tillsammans. Detta för att upptäcka om vi 
ställt ledande frågor eller gjort tolkningar i våra anteckningar. Det är ett sätt att få högre 
reliabilitet (Kihlström, 2006). Validitet handlar om att undersöka det man avser, att hålla sig 
till sitt syfte (Kihlström). Vi fick self- report och intervjufrågor granskade och godkända av 
vår handledare innan undersökningen genomfördes. Det kallas enligt Kihlström för 
innehållsvaliditet. 
 

Resultat 
 
Resultatet presenteras i två delar, i del ett presenteras resultatet av self-reporten och i del två 
resultatet av intervjuerna. I del ett presenteras resultaten utifrån det femte steget i Georgi´s 
analysmetod (Davidsson, 2006), den relativa strukturen och den generella strukturen. I den 
relativa strukturen presenteras lärarnas tankar och upplevelser var och en för sig utifrån deras 
self-report. Det handlar om deras upplevelser av att arbeta med elever med annat modersmål. 
De delger tankar och beskrivningar kring planering och genomförande av undervisningen 
samt en del exempel på hur deras arbete går till.  
 
Den generella strukturen är utformad utifrån tre övergripande teman, vilka är, eleverna och 
förståelsen, undervisningens innehåll- planering och genomförande samt det sista temat som 
är kulturella aspekter. Den generella strukturen innehåller svar från de fyra respondenterna. 

Self-report – Relativa strukturen 
 
Stefan 
Läraren skriver att han inte har någon formell utbildning i svenska 2, utan att han i sitt arbete 
med elever som har ett annat modersmål använder sig av sin erfarenhet som lärare. Han 
förklarar att han förutom att använda sin erfarenhet ”försöker vara lyhörd och nyfiken”. 
Stefan skriver att han försöker se till att eleverna förstår. ”Jag försöker förklara på ett tydligt 
sätt och med enkla ord.” Stefan skriver att eleverna då kan utveckla sitt ordförråd. Han skriver 
vidare att ”[…] ett annat bra hjälpmedel att ta till för att bredda ordförrådet är 
datorprogrammet Lexia”. Om det är någon elev som inte förstår så märker Stefan det. ”I 
klassrummet märker jag ganska snabbt om det är någon som inte förstår.” Han beskriver att 
hans elever med annat modersmål är duktiga på att säga till om det är något som är oklart. 
Han menar att dessa elever som precis som alla andra elever ligger på olika nivåer 
kunskapsmässigt och behöver olika mycket hjälp och stöd. Han har då en strategi som är 
”[…] tydlighet vid genomgångar och extra coachning när jag går runt och handleder”. Stefan 
upplever att tiden kan vara ett bekymmer i arbetet. ”Ibland känner jag mig frustrerad över att 
få tiden att räcka till.”  
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Anders 
Läraren skriver att han i sin undervisning som inbegriper elever med annat modersmål ställs 
inför utmaningar som pedagog. ”I varje moment av planeringen inför lektionspassen måste 
jag fråga mig hur jag kan göra undervisningen begriplig för dessa elever, eller omvänt vilka 
fällor det finns som jag måste undvika.” Inför sina lektioner skriver Anders att han förbereder 
synonymer till svåra ord, nya begrepp och termer. ”Dessa synonymer och förklaringsmodeller 
är en värdefull hjälp för eleverna och ger dom förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningen.” Anders uttrycker i sin text att han känner sina elever väl. ”Jag känner 
eleverna ganska bra vid det här laget […] så jag vet ungefär vilken kunskapsnivå de ligger på 
i svenska språket.” Anders skriver att hans lektioner innehåller olika slags moment och ger 
exempel som grupparbete, individuellt arbete och diskussioner i helgrupp. Han beskriver att 
lektioner kan ta improviserade vägar, främst diskussioner i helgrupp. ”Replikskiftena eleverna 
emellan kan vara snabba (även då handuppräckning tillämpas) vilket kan försvåra förståelsen 
hos Svenska 2 – eleverna.” Han beskriver att han arbetar för ett tryggt och tillåtande 
klassrumsklimat för att eleverna ska våga säga ifrån om det är något de inte förstår. ”Ett annat 
dilemma kan vara att eleverna i helgrupp inte törs säga ifrån om de ej förstår vad jag försöker 
förmedla.”  
 

Eva 
Läraren skriver att hon läser mycket för sina elever för att de ska utöka sitt ordförråd. Hon 
väljer böcker som har bra bilder som förtydligar innehållet. När hon ger sina elever läsläxa ser 
hon alltid till att eleverna kan tillgodose sig innehållet. Hon beskiver att hon är noggrann när 
hon väljer arbetsmaterial till sina elever. ”Jag är alltid extra tydlig när jag pratar inför mina 
elever och har ögonkontakt med dem.” Om hon märker att någon SVA-elev har svårigheter i 
vissa situationer tar hon hjälp av SVA-läraren. ”Det är lätt att elever som inte behärskar 
språket fullt ut hamnar i konflikter.” Eva uttrycker i text att hon är noggrann med att förklara 
för eleverna att det inte alltid är säkert att kompisen uppfattat lekens regler. Eva tycker att det 
är viktigt att betona likheterna mellan olika kulturer. Där det skiljer sig, exempelvis vid 
helgdagar och med matregler försöker hon att förklara så tydligt hon kan. Hon beskriver att 
hon ser olikheter som en resurs som kan tillföra något. ”De kan ge oss inblick i helt andra 
länder och kulturer.” 
 

Marianne 
Läraren menar att det kan vara svårt att tänka på att alltid försöka förklara på ett så enkelt sätt 
som möjligt. ”Undervisningen bör ske i lugn takt”, så att eleverna kan tillgodose sig 
innehållet. Marianne lyfter att hon tycker att samarbetet med den internationella klassen som 
finns på skolan är viktigt för att inslussningen till den vanliga klassen ska gå bra. ”Eleverna 
brukar börja med att vara med på idrott en dag i veckan för att lära känna sina kamrater.” 
Marianne skriver att eleverna i hennes klass är vana vid att få nya klasskamrater som pratar ett 
annat språk och har en annan kultur. Hon tycker att det fungerar utmärkt att ta emot elever 
från internationella klassen. Marianne skriver vidare att hon alltid använder bilder som stöd 
när hon förklarar för SVA-eleverna. ”Jag lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig läsa för 
att lära sig så mycket nya ord som möjligt.” En svårighet som hon lyfter är att det kan vara 
svårt att kommunicera med elevernas föräldrar. Hon beskriver att missförstånd kan uppstå och 
blir svåra att reda ut. ”Vi har ju inte tolk tillgänglig i det vardagliga arbetet.” När eleven har 
utvecklingssamtal däremot skriver Marianne att de alltid använder sig av tolk. 
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Self-report - Generella strukturen 

Eleverna och förståelsen 
I alla texter framgår tydligt att fokus ligger på att förklara på ett begripligt och enkelt sätt för 
att eleverna ska förstå och kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. Stefan, Anders, 
Marianne och Eva uppmuntrar sina elever till att våga fråga när det är något de inte förstår, de 
framhäver vikten av att eleverna inte vänjer sig vid att inte förstå. Två av lärarna beskriver hur 
noga de är med att försäkra sig om att eleverna förstår. Eva skriver ”Jag är alltid extra tydlig 
när jag pratar inför mina SVA-elever”. I Anders text beskriver han hur han inför varje 
arbetspass med eleverna funderar kring vilka fällor de lätt kan hamna i och hur han ska arbeta 
för att undvika dem. Han skriver ”snabba replikskiften eleverna emellan kan försvåra 
förståelsen hos Svenska 2 - eleverna”. Marianne skriver ”[…] svårighet kan vara att inte alltid 
hinna med/tänka på, att förklara på ett enkelt sätt om eleven inte förstår”. Då eleverna inte 
förstår menar två lärare att missförstånd lätt kan uppstå.  

Undervisningens innehåll- planering och genomförande 
Alla lärarna är överens om att de aktivt måste arbeta för att utveckla och utöka elevernas 
ordförråd. De har en rad tankar och nämner olika sätt på hur detta arbete bör gå till. Stefan 
använder sig av dataprogrammet Lexia och menar att det är ett bra hjälpmedel. Stefan 
beskriver att ”[…] ett annat bra hjälpmedel att ta till för att bredda ordförrådet är 
datorprogrammet Lexia”. Litteraturen har en viktig roll för Eva. Hon tycker att 
högläsningsmaterial bör väljas med omsorg, och böckerna bör ha bilder som förtydligar 
innehållet. Eva skriver ”[…] att det är viktigt att läsläxan är begriplig för eleverna”. Två av 
lärarna lyfter att man måste vara noggrann med val av arbetsmaterial, innehållet måste vara 
begripligt.  
 

Kulturella aspekter 
Tre av lärarna menar att det är viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader, vilket de alla stött 
på i sitt dagliga arbete. Eva nämner att de uppmärksammar olika helgdagar, religioner och 
traditioner. Stefan belyser vikten av att dela med sig av typiska svenska företeelser. Han 
skriver ”[…] som kungahuset eller våra sedlar och mynt”. Eva skriver om att elever med 
annat modersmål är en resurs som ”[…] kan ge oss inblick i helt andra länder och kulturer”. 
 



 

34 

Lärarintervjuer - innehållsanalys 
 
Del nummer två är resultaten av lärarintervjuerna och de presenteras i form av berättelser. 
Resultatet från de två lärarintervjuerna genomförda på samma skola bildar tillsammans en 
berättelse. Teman utgör rubrikstrukturen i texten. Dessa är: planering, 
genomförande/arbetssätt, kulturella aspekter, språkliga aspekter - modersmålet, aspekter på 
föräldrasamverkan samt positiva och gynnsamma situationer för andraspråksutveckling. 
 

Björnskolan 
Planering  
De två lärarna på Björnskolan är överens om att det viktigaste är att hjälpa eleverna att bygga 
upp ett rikt ordförråd. Eleverna behöver ord för att kunna kommunicera och för att kunna 
förstå i alla de olika sammanhang som de ingår i. Både Stefan och Anders är noga med och 
arbetar aktivt för att deras elever ska säga ifrån om det är något som de inte förstår. Anders 
tänker i sin planering igenom vilka ord som kan vara svåra för eleverna att förstå och har 
olika förklaringar i beredskap. Han försöker skapa återkommande situationer där de lyfter upp 
ord och problematiserar dem på olika sätt. ”Om det är något ord eller uttryck som eleverna 
som har svenska som andraspråk inte riktigt greppar så ber jag ofta någon annan elev att 
förklara”, säger Anders. Han tror det är bra att höra någon jämnårig förklara och att det inte 
alltid behöver vara läraren. 
 
Stefan berättar hur viktigt han tycker det är att göra reflekterade och anpassade val av material 
och läromedel. Det är en grundläggande del i hans planering och ett led i det individualiserade 
stödet. För att kunna erbjuda rätt stöd utifrån den nivå som var och en av eleverna befinner sig 
på tar Stefan hjälp av de kontinuerliga bedömningar som han gör av eleverna. Bedömningarna 
är icke-skriftliga. Stefan strävar efter att skapa kommunikativa situationer. Eleverna behöver 
möta och använda svenskan i så många olika sammanhang som möjligt. Stefan planerar sin 
undervisning utifrån tanken att svenskämnets fyra delar, tala, läsa, lyssna och skriva ska 
samspela med varandra. Det tematiska arbetssättet är en viktig utgångspunkt för arbetet. Vilka 
teman som ska arbetas med beror på elevernas behov, erfarenheter och intressen. ”Jag tycker 
att tematiska arbetssätt som handlar om sådant som eleverna är intresserade av och har 
upptäckt att de vill lära mer om är betydelsefullt för deras språkutveckling.” Genom att vara 
flexibel och verkligen försöka att lyssna in vilka behov eleverna uttrycker skapar Stefan sin 
undervisningsplanering. ”Nu ska vi till exempel börja arbeta med tema ””huset”” för en elev 
kom till mig i förra veckan och sa att han vill lära sig mer om ord och uttryck som hör till 
huset”, säger Stefan vidare. 
 
Anders lägger tid i sin undervisning och planering på att arbeta för att motverka grupperingar 
som kan uppstå på olika sätt. Han upplever att han idag har en grupp i gruppen, eleverna med 
svenska som andraspråk har alla samma modersmål och det har lett till att de har bildat en 
egen grupp. De pratar ofta sitt modersmål med varandra och Anders upplever att andra elever 
då känner sig utanför. ”På raster och även på lektioner pratar de gärna sitt modersmål med 
varandra.” Han uppmanar eleverna att prata svenska och arbetar aktivt med gruppstärkande 
övningar. ”Vi har Set-materialet på skolan som alla arbetar med.” Set-materialet handlar om 
social och emotionell träning. 
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Genomförande/arbetssätt 
I klassrummet menar både Anders och Stefan att de ägnar mycket tid åt det muntliga arbetet. 
Eleverna får på olika sätt chans att uttrycka sig inför varandra. De har muntliga övningar och 
diskussioner. Stefan pratar med sina elever om att det är budskapet som är det viktigaste, inte 
att det blir helt rätt. Eleverna ska känna sig så trygga att de vågar uttrycka sig trots att det 
kanske blir fel. ”Ett tillåtande klassrumsklimat där det får bli tokigt eller låta fel är helt 
nödvändigt, det måste man alltid arbeta för”, säger Stefan. Han involverar eleverna i 
diskussioner, ställer öppna frågor och stöttar dem med hjälp av följdfrågor. Han har lärt sig en 
del ord på elevernas modersmål som han använder för att kunna förklara för eleverna.  
Anders tycker att texter som finns i läromedel ofta är svåra att förstå. Språket och de 
ämnesspecifika uttrycken kan vålla stora svårigheter för de elever som inte kommit så långt i 
sin andraspråksutveckling. Därför läser han texterna tillsammans med eleverna, ofta i helklass 
som han upplever fungerar bra då han har en liten klass.” Han förtydligar innehållet med hjälp 
av extra bilder och andra exempel än de som står i boken. ”Jag ger synonymer och exempel i 
sammanhanget.” Det inte är helt enkelt enligt Anders. ”Det är inte lätt att veta om man nått 
fram, om eleverna verkligen har förstått.” Att kunna förtydliga utan att förenkla är svårt, 
tycker Anders. Om tänkandet är på en annan nivå än språket gör det att eleverna kan känna 
sig förlöjligade av allt för enkla förklaringar. När Anders arbetar med gruppstärkande 
övningar gör han det utifrån ett speciellt material som hela skolan arbetar med. Materialet 
handlar om social och emotionell träning. 
 
Kulturella aspekter 
Eleverna har olika kulturer och det är en tillgång tycker både Anders och Stefan. De vill att 
eleverna ska känna stolthet över sin bakgrund och få tillfällen att visa sina kulturer i alla 
tänkbara sammanhang. Stefan vill att eleverna ska känna att de har något annat, något mer än 
sina enspråkiga kamrater. Lärarna menar att det är viktigt att visa intresse för elevernas olika 
kulturer. Anders läser in sig på de olika kulturerna som hans elever kommer ifrån. I 
klassrummet pratar de med eleverna om olika kulturer, likheter och skillnader och de låter 
eleverna göra jämförelser. Det är bra för förståelsen och respekten, menar de. Missförstånd 
kan ibland uppstå på grund av att eleverna har olika kulturer. Speciellt är det kulturspecifika 
uttryck som är svåra att få grepp om vilket leder till missförstånd. Ibland gör det att eleverna 
hamnar i konflikter, enligt Anders. ”Jag försöker att finnas där och stötta och hjälpa eleverna 
så att de inte hamnar i konflikter på grund av att de inte förstår varandra, säger Anders.” 
Stefan arbetar med att visa typiska drag i den svenska kulturen utifrån elevernas upptäckter 
och funderingar. ”Eleverna har upptäckt olika saker som de funderar över och då har vi chans 
att diskutera det”, säger han.  
 
Språkliga aspekter - modersmål 
Lärarna anser att utvecklingen av modersmålet är betydelsefull. Modersmålet bör utvecklas 
parallellt med svenskan. Om eleverna kan orden på sitt modersmål blir det lättare att lära och 
kunna använda dem på svenska. Anders upplever att det är lättare för elever som har tillägnat 
sig uppbyggnaden på sitt modersmål att lära sig svenska. ”Om de till exempel vet vad verb 
och substantiv är för något, om de har grammatiska kunskaper på sitt modersmål, så är det en 
fördel när de lär sig sitt andraspråk”, säger Anders. Skolan ska stärka modersmålet tycker 
Anders.  
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Stefan berättar om hur han visar intresse för elevernas modersmål bland annat genom att fråga 
dem om vad olika ord heter. ”Jag frågar dem om ord på deras modersmål och då är ju vissa av 
dem väldigt lika och det är de snabba på att uppmärksamma.” Eleverna har 
modersmålsundervisning en gång i veckan under skoltid. Anders och Stefan samarbetar inte 
med modersmålsläraren, men de menar att det finns ett behov av ett samarbete för eleverna 
skull. Modersmålsläraren ingår inte i något arbetslag på skolan. ”Hon är här en dag i veckan 
och då kommer hon precis till att hennes lektion ska börja och sedan åker hon direkt efteråt”, 
säger Anders. 
 
 
Aspekter på föräldrasamverkan 
Föräldrarna som Anders och Stefan möter vill att deras barn ska använda svenska så mycket 
som möjligt. Den synen delar både Anders och Stefan och menar att det är skönt att 
föräldrarna tänker på samma sätt. ”Det är ju viktigt att de använde svenskan och det vet jag att 
föräldrarna också tycker”, säger Stefan. I skolan uppmanar de eleverna att alltid försöka tala 
svenska. Anders har en elev som han vet enbart talar sitt modersmål hemma. Föräldrarna talar 
aldrig svenska med eleven. Det tror Anders är en bidragande orsak till att elevens 
språkutveckling på svenska går långsamt. ”Föräldrarna behöver uppmuntras att prata svenska 
hemma med sina barn också.” Anders säger att modersmålet inte får ta för mycket plats och 
berättar att han har elever som han upplever är halvspråkiga. De kan varken sitt modersmål 
eller svenska på ett tillfredställande sätt.  
 
Inför olika möten med föräldrar försöker Anders att skicka ut information i förväg. Han vill 
att föräldrarna ska få chans i lugn och ro att ta till sig vad mötet ska komma att handla om och 
i vilket syfte det genomförs. ”Inför olika möten, ja ta till exempel ett föräldramöte försöker 
jag alltid att förbereda och gå ut med info innan så att alla föräldrar får chans att förstå vad 
mötet ska handla om”, berättar Anders. Han har erfarenhet av att föräldrar med annat 
modersmål uteblir från möten och det tror han kan bero på att de inte känner att de har 
tillräckliga språkliga kunskaper. Han funderar på om de då upplever att de mister sin 
föräldraroll. ”Att komma till skolan och inte förstå ordentligt, det är nog svårt för föräldrarna 
att hantera. ”Det i samspel med att barnen kanske kan språket och känner kulturen bättre gör 
nog att föräldrar känner sig otillräckliga”, säger Anders. Skolan har ett stort ansvar för att 
samarbetet ska fungera med föräldrarna, menar Anders. Olika syn på skolans uppdrag kan 
ställa till det. Anders upplever att föräldrar från andra kulturer kan tycka att den svenska 
skolan lägger sig i allt för mycket. ”Kan uppleva i de möten jag har haft med föräldrar från 
andra kulturer att de känt att den svenska skolan lägger sig i mycket, nästan snokar.” 
 
Positiva och gynnsamma situationer för andraspråksutveckling 
Det är viktigt att inflödet av det nya språket är rikt, upplever de båda lärarna. När eleverna 
använder språket i olika sammanhang, tycker Stefan att det utvecklas. Anders tycker att 
positiva situationer är de när eleverna arbetar med ord och när de arbetar i grupper. ”Att 
arbeta i grupp är bra för SVA-eleverna, de får då inflöde av språket från jämnåriga”, säger 
Anders. Att lyckas förklara för eleverna utan att förenkla innehållet är positivt för deras 
språkutveckling, menar Anders. Kommunikativa situationer är positivt och utvecklande, säger 
Stefan. ”När man hör andra uttrycka sig på språket, både barn och vuxna och själv försöker då 
sker utvecklingen”, säger Stefan. Att utgå från de kunskaper som eleven redan har är viktigt, 
fortsätter Stefan. Det handlar om att bygga vidare på det som eleverna kan och tydligt knyta 
an till deras erfarenheter intressen och tankar för att skapa positiva situationer. ”Är jag 
flexibel och verkligen försöker att lyssna in och reflektera vilka behov eleverna uttrycker att 
de har så kan jag fånga det i min planering av undervisningen.” 
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Rävskolan 
Planering 
På Rävskolan lägger lärarna stor vikt på att bygga ut elevernas ordförråd. De jobbar aktivt 
med att eleverna ska få ett vardagsspråk för att de ska kunna göra sig förstådda och våga 
uttrycka sig muntligt och skriftligt. Karin förlitar sig på sin pedagogiska bedömning av sina 
elever vilket hjälper henne att möta varje elev på deras nivå och bygga undervisningen på 
deras förförståelse. Hon använder sig ibland av performansanalys men anser att det är väldigt 
tidskrävande. ”Jag har den i bakhuvudet när jag tittar på eleven språk i olika sammanhang 
men jag upplever inte att jag har tid att göra dem.” Karin har undervisat elever i olika åldrar 
och mött elever på olika nivåer såväl språkligt som kunskapsmässigt. Hon samarbetar mycket 
med en modersmålslärare som är med i klassen varje förmiddag för att eleverna ska få hjälp 
och klara arbeta vidare på egen hand och med Karins hjälp på eftermiddagarna. ”Jag hade 
önskat att alla elever kunde ges studiehandledning på sitt modersmål”, säger Karin. Fokus i 
Karins arbete med hennes elever är svenska ord. När hon arbetar med ett tema tar hon alltid ut 
ord som hon vill att eleverna ska tillägna sig under arbetets gång. Eftersom hon har en 
individuell planering för varje elev skiljer det på vilka krav hon ställer på dem. En elev med 
god förförståelse får högre krav på sig. Innan Karin startar upp ett nytt tema försöker hon 
kolla upp vad eleverna redan kan och vad de är intresserade av. Hon strävar alltid efter att 
bygga på det som eleverna är intresserade av och det som de kan göra jämförelser med från 
sitt hemland. ”Fånga elevernas intresse, det kan man till exempel göra genom att berätta en 
folksaga som man vet att eleverna hört på sitt modersmål.” Marianne lägger mycket tid på att 
eleverna ska lära sig att läsa när de går i årskurs ett. ”Jag lägger mycket krut på 
läsinlärningen.” Hon menar att det hjälper eleverna mycket i det fortsatta skolarbetet. 
Eleverna i hennes klass går till en SVA-lärare där eleverna får fylla på med basord. När hon 
själv arbetar med eleverna gör hon det medvetet och frågar dem alltid om de förstår och 
förklarar svåra ord för att eleverna ska kunna följa med i undervisningen. ”Jag tänker alltid 
extra på svåra ord när jag har mina genomgångar. Jag brukar säga: här har vi ett sånt där svårt 
ord igen, är det någon som kan förklara vad det betyder?” 
 
Genomförande/arbetssätt 
För att kunna få med sig alla elever i undervisningen lyfter båda lärarna vikten av att eleverna 
får använda alla sina sinnen. ”Jag arbetar på ett sätt så att eleverna ska få använda alla sina 
sinnen, visuellt och auditivt, och med kroppen, har glömt vad det heter på ett sånt där fint 
sätt”, säger Marianne. De menar att det blir naturligt att man använder kroppsspråket i mötet 
med SVA-elever. ”Jag använder alltid kroppsspråket, jag är ju sån”, förklarar Marianne. För 
att alla ska kunna följa med när det är genomgång använder lärarna bilder som stöd. Dessa 
visar de under tiden de förklarar och har genomgång. Bilderna ställer de sedan på en synlig 
plats för att eleverna ska kunna arbeta vidare och även fortsättningsvis ha dessa som stöd. 
Karin berättar att hon arbetar mycket med en så kallad dagbok. När eleverna gör något, 
exempelvis bakar bullar, så tar Karin kort på dem. När bullbaket är klart pratar hon och 
eleverna om vad de gjorde och Karin skriver upp på tavlan. Sedan får barnen bilderna som 
Karin tagit på dem under bullbaket, de får skriva en egen text med hjälp av Karins text som 
står kvar på tavlan. Flera elever skriver med egna ord. ”Genom att arbeta såhär har alla elever 
chans att lyckas och blir stolta över vad de har gjort”, säger Karin.  
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Båda lärarna läser mycket för eleverna. De tycker att det är viktigt att eleverna får höra 
språket. Det är inte alltid så att föräldrarna kan svenska och då blir det extra svårt att träna 
läsning i hemmet. Läsningen kopplas ofta till att eleverna får återberätta vad de har hört och 
ibland får de rita. På det här viset menar Karin att man hjälper dem att förstå texter. Det är 
alltid någon som kan svara och det hjälper de andra. Samtalet är en mycket viktig del i det 
vardagliga arbetet. ”Även i temaarbete får eleverna samtala om vad de gjorde dagen innan för 
att alla ska komma ihåg och få en bra start inför dagens arbete”, menar Karin. Karin berättar 
att hon tycker att eleverna lär sig bäst av upplevelser, helst gemensamma. De går ofta ut och 
tittar på saker och gör gärna studiebesök. Det är bra att ha något gemensamt att samtala om 
och eleverna blir engagerade på ett positivt sätt. Dessa upplevelser skrivs alltid ner i 
dagboken, det är en bok som eleverna är väldigt stolta över. 
 
Kulturella aspekter 
Det viktigaste menar båda lärarna är att se olika språk och kulturer som en tillgång i klassen. 
Marianne berättar stolt över hur hon har översatt en godmorgonsång till alla språk som finns 
representerade i hennes klass. Detta har hon kunnat göra med hjälp av sina elever och deras 
föräldrar. ”Eleverna blir stolta över sitt förstaspråk och hamnar i centrum när vi sjunger 
sången på just deras språk”, säger Marianne. ”Här tycker jag att jag visar för mina elever att 
språk är en tillgång”, fortsätter hon vidare. Lärarna säger att de pratar ofta om kulturella 
skillnader med sina elever och det leder till att olika kulturer inte blir något konstigt. 
”Eftersom det finns så många kulturer representerade här på vår skola är det viktigt att vi 
pratar om det ofta”, menar Marianne. Det är viktigt att försöka fokusera på det som är lika 
mellan kulturerna men även att lyfta något från allas kultur, menar både Karin och Marianne. 
”Mångkultur för mig är att dra fördelar av att vara från många olika kulturer i gruppen, alltid 
lyfta något från allas kultur”, säger Karin. Hon berättar att julen brukar vara en spännande tid 
i hennes klass. Eleverna berättar gärna om hur de firar och vad de äter. De brukar ofta ta med 
sig något de bakat hemma och bjuda klassen på, vilket är väldigt uppskattat, enligt Karin.  
 
Kulturkrockar är en del som båda lärarna lyfter. De upplever uppfostringsmetoder i hemmet 
och kvinnosynen som bitar som är svåra att förstå. I många länder har kvinnor en betydligt 
lägre status än vad kvinnorna har här i Sverige och en del framförallt pojkar i båda klasserna 
har svårt att ta att en kvinnlig lärare bestämmer vad de ska göra. ”Jag ser det som en viktig del 
i arbetet att stå på mig och visa dessa pojkar hur det fungerar i Sverige men det måste ske på 
ett ödmjukt sätt”, säger Karin. Hon berättar också vilken otrolig tillgång hon tycker att det är 
att ha en modersmålslärare med i klassen. ”Det blir så mycket enklare att reda ut missförstånd 
och hon kan även ge mig ny kunskap om kulturen som jag behöver veta för att göra ett så bra 
arbete som möjligt”, säger Karin. Karin uttrycker att hon skulle önska att alla hennes elever 
fick en studiehandledare som delade samma kultur och språk som eleven. Det hade blivit så 
bra för alla parter, tycker Karin. 
 
Språkliga aspekter - modersmålet 
Båda lärarna tycker att modersmålet är väldigt viktigt hos eleverna. De lyfter att det är 
avgörande för eleverna om de kommer till skolan med ett språk att tänka med. Karin menar 
att om en elev kommer till hennes klass med ett torftigt modersmål anser hon att det är ett av 
de viktigaste uppdragen hon har att se till att eleven lär sig modersmålet i första hand. Har 
eleven ett dåligt utvecklat modersmål betyder det att andraspråket, alltså svenska inte heller 
kan utvecklas på ett bra sätt, tillägger Karin. Båda lärarna tycker att skolan dessvärre erbjuder 
för lite modersmålsundervisning. ”En del av eleverna i min klass har det riktigt bra med sin 
modersmålslärare med i klassen men det är ju få förunnat”, säger Karin. ”Jag hade önskat att 
alla elever kunde ges studiehandledning på sitt modersmål.” Modersmålsundervisningen 
ligger i de flesta fall efter skolans slut och det är inte bra, tycker Karin. Det ger inte ämnet 
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någon status. ”Modersmålsläraren ingår inte i mitt arbetslag vilket är synd”, fortsätter hon. 
Marianne tycker att det är en fördel att modersmålsundervisningen inte ligger mitt på dagen. 
Då behöver inte eleverna gå ifrån den ordinarie undervisningen och missar inte det som 
klassen arbetar med. Hon samarbetar inte med modersmålsläraren och anser sig inte ha behov 
av det. Marianne pratar också om modersmålets betydelse när det gäller att uttrycka sina 
känslor. ”Ofta när någon av mina SVA-elever blir upprörda kommer det en ramsa ur deras 
mun som inte jag förstår. "De får i alla fall ur sig sina aggressioner och blir lugnare”, menar 
Marianne. 
 
Aspekter på föräldrasamverkan 
Båda lärarna berättar att de tycker att det är extra viktigt att ha tidiga och tydliga 
informationsmöten med sina SVA-elever och deras föräldrar. Eftersom den dagliga 
kommunikationen inte går att genomföra då de är i behov tolk. Det kan ta upp till tre veckor 
att få tag i en tolk, berättar Marianne och då är det oftast för sent. ”På informationssamtalen 
brukar vi berätta vad vi gör i skolan, vilka regler vi har samt vilka förväntningar vi har på 
eleverna och föräldrarna”, säger Karin. Det blir oftast fler möten med SVA-elever än med de 
andra eleverna eftersom vi vet att föräldrarna inte bara kan ta upp telefonen och ringa och 
fråga om det är något de undrar, menar Karin. Det kan bli upp till fem möten per läsår 
fortsätter hon. Båda lärarna berättar att de alltid informerar föräldrarna om hur viktigt det är 
att de använder sitt modersmål hemma så att det inte glöms bort. Är det yngre barn som inte 
har ett utvecklat modersmål brukar jag be föräldrarna att berätta mycket för barnen och gärna 
läsa för dem om de har böcker på sitt modersmål hemma, berättar Karin. ”Föräldrarna har ett 
jätteansvar att fylla på med modersmålet.” En familj som precis flyttat till Sverige försöker 
Karin stötta genom att uppmuntra föräldrarna till att vara samma föräldrar här som de var i sitt 
hemland, säger Karin. Det är en omtumlande tid för eleverna när de flyttat till ett annat land 
och då är det viktigt att föräldrarna inte viker, fortsätter hon. 
 
Positiva och gynnsamma situationer för andraspråksutveckling 
Karin och Marianne tycker att det är bra att deras elever ofta hjälper varandra. Karin försöker 
visa öppenhet, förståelse och nyfikenhet kring hur hennes elever lär sig. ”De gillar att förklara 
vad de gör och då samtalar de på ett naturligt sätt”, säger hon. Karin berättar vidare att hon 
tycker att lärare som arbetar med SVA-elever behöver ha kunskap i ämne. Man måste veta en 
hel del om hur det är att undervisa elever med annat modersmål och vilken fördel det är med 
att eleverna använder sig av sitt modersmål. ”Har du dåligt modersmål får du ett torftigt 
andraspråk, så är det bara”, säger Marianne. När man arbetar med ord måste läraren tänka på 
att fylla på basordförrådet parallellt med utbyggnaden. Att utveckla ordförrådet måste vara i 
fokus i undervisningen menar både Karin och Marianne. Marianne berättar att hon tycker att 
det är bra om eleverna lär sig att läsa i årskurs 1. Det gör att den övriga undervisningen flyter 
på bättre. Hon tycker att det är bra att det finns en SVA-lärare inkopplad på elever för det gör 
att hon känner sig säkrare på att de får en språkutvecklande undervisning. Marianne berättar 
även att hon ser det som en fördel om föräldrarna är välutbildade. ”De har ofta en positivare 
attityd till skolan och det är till gagn för eleverna.” 
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Sammanfattning av undersökningens resultat 
Lärarna planerar sin undervisning för att kunna erbjuda rätt stöd utifrån den nivå som var och 
en av eleverna befinner sig på. Planeringen handlar om att elevernas ordförråd ska utvecklas,  
svenskämnets fyra delar tala, lyssna, läsa och skriva ska samspela och materialet anpassas 
utifrån de behov som eleverna har. Utgångspunkt vid planeringen är elevernas förförståelse, 
erfarenheter och intressen samt lärarens pedagogiska bedömningar. När det gäller bedömning 
av elevernas andraspråksutveckling förlitar lärarna sig på den pedagogiska bedömning som de 
kontinuerligt gör i vardagen. Vid genomförandet av undervisningen menar lärarna att de är 
uppmärksamma på att eleverna förstår instruktioner och de uppgifter de får. För att underlätta 
för eleverna använder sig lärarna av bilder, tydliga exempel och synonymer.  
 
Lärarna ser olika kulturer som en resurs och uppmuntrar eleverna att dela med sig av sina 
erfarenheter och traditioner. De vill att eleverna ska känna stolthet över sitt ursprung och 
pratar om att olikheter är en tillgång. För att undvika att missförstånd av olika slag uppstår 
påpekar lärarna vikten av att vara tydlig. Ett tillåtande klassrum där eleverna vågar uttrycka 
sig är viktigt för såväl känslan av tillhörighet som den språkliga utvecklingen. I 
kommunikativa sammanhang, där inflödet av språket är rikt menar lärarna att elevernas språk 
kan utvecklas. Positiva och gynnsamma situationer är bland annat att låta arbetet utgå från 
gemensamma upplevelser, arbeta i grupper och ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter 
och kunskaper. En annan faktor som lärarna lyfter som gynnsam för elevernas 
språkutveckling är modersmålet. De menar att modersmålet bör utvecklas parallellt med 
svenskan. Läraren ska ha en positiv attityd till elevernas modersmål. I samarbetet mellan hem 
och skola kan svårigheter uppstå på grund av att föräldrarna inte förstår tillräckligt med 
svenska och tolk inte alltid finns att tillgå. Andra delar som kan vålla svårigheter är att olika 
kulturer kan ha olika syn på skolans uppdrag.  
 
Likheter  
Lärarna på de båda skolorna arbetar aktivt med att bygga ut eleverna ordförråd. De menar att 
lära sig språk handlar om att tillägna sig nya ord. De vet att deras SVA-elever har svårigheter 
med att förstå och uppmanar därför sina elever att fråga om det blir svårt. I det stöd som 
lärarna ger eleverna används bilder, anpassat undervisningsmaterial och tydliga förklaringar. 
Lärarna strävar även efter att individanpassa undervisningen och forma den efter eleverna 
förförståelse, intresse och tidigare erfarenheter. Eleverna får ofta uttrycka sig muntligt för att 
utveckla sitt andraspråk. Samtalet ses som en viktig del i undervisningen. Lärarna lyfter att 
föräldrasamverkan krävs men olika språk och kulturer kan leda till svårigheter. Alla lärare 
uttrycker att olika kulturer är en tillgång vilket de försöker att ta tillvara på.  
 
Skillnader  
Lärarna på Rävskolan uppmuntrar eleverna och deras föräldrar till att använda sitt modersmål 
för att få ett rikt språk att tänka med och för att kunna sätta ord på sina känslor. Om eleverna 
utvecklar och behärskar sitt modersmål gynnar det elevernas andraspråkutveckling. Marianne 
och Karin har oftare samtal med SVA-elevernas föräldrar än vad lärarna på Björnskolan har. 
På Björnskolan menar lärarna att modersmålet bör utvecklas parallellt med andraspråket. Det 
underlättar för eleverna om de har grammatiska kunskaper och ord på sitt modersmål då de 
ska lära sig ett andraspråk. Anders och Stefan menar att eleverna inte bör använda sitt 
modersmål i skolan mer än vid modersmålsundervisningen. De vill att eleverna ska prata 
svenska både i skolan och i större utsträckning hemma för att utveckla sitt andraspråk. När 
eleverna pratar sitt modersmål med varandra bidrar det till en gruppering som gör att andra 
elever känner sig utanför. Det är en av anledningarna till att enbart svenska bör användas i 
skolan.  
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Diskussion 
 
Diskussionen består av fyra delar. Första delen består av en metoddiskussion, här diskuteras 
studiens metodiska bitar med fokus på val av datainsamlingredskap, frågornas utformande, 
genomförande samt analys. Andra delen är resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras 
med utgångspunkt i den teoretiska ramen samt bakgrund. De egna synpunkterna mynnar i 
vissa avseenden ut i didaktiska konsekvenser i denna del. Vidare sammanfattas studiens 
viktigaste slutsatser i det fjärde avsnittet som enbart berör didaktiska konsekvenser.   
Avslutningsvis utgör den sista delen i kapitlet förslag till fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 
 
Med hjälp av self-report genomfördes första delen av undersökningen. Förhoppningen var att 
en relativt stor, öppen fråga skulle ge ett rikt underlag att arbeta vidare med.  
När self-reporten analyserades upptäcktes att den fråga som formulerats tolkats på olika sätt 
av respondenterna. Vi upplevde att lärarna hade tolkat frågan olika och i sina svar enbart 
spårat in på vissa delar vilket gjorde det svårt för oss att få en helhetsbild. Eftersom self-report 
frågan var så lång och kunde tolkas på olika sätt inser vi att det hade varit bättre om två frågor 
formulerats. En uppdelning av frågan hade varit till hjälp för respondenterna för att kunna 
svara på allt som self-reporten innehöll. Det hade förmodligen även underlättat förståelse för 
de respondenter som upplevde sig osäkra inför hur de skulle tolka frågan. Trots detta menar vi 
att redskapet self-report gav ett intressant material till undersökningen. Det låter 
respondenterna i lugn och ro få svara på frågan och tänka igenom sina svar. Genom att 
respondenterna fick möjlighet att skicka sina texter via mail underlättades insamlandet. Self-
reporten analyserades utifrån Georgi´s analysmetod (Davidsson, 2006). Det var lätt att få en 
överblick på vilka teman som skulle belysas i den generella strukturen. Efter att analysen 
genomförts hade vi klart för oss hur intervjufrågorna skulle utformas. 
 
Intervjuerna genomfördes i lugn och ro vilket är en nödvändig förutsättning enligt Kihlström 
(2006). Intervjutillfället var tänkt att spelas in på band men eftersom den första respondenten 
bad om att få slippa bli inspelad valde vi att göra likadant med de andra tre intervjuerna. Detta 
för att allt material skulle behandlas likvärdigt. Vi såg en risk med att enbart banda några av 
intervjuerna i och med att dessa kunde ha analyserats på ett annat sätt. Materialet från 
intervjuerna skrevs rent direkt efter varje intervjutillfälle för att se till att allt respondenterna 
svarat fanns med (Kihlström). Eftersom det inte fanns något inspelat var detta en 
nödvändighet. För analysarbetet samt undersökningens reliabilitet hade det underlättat att ha 
materialet inspelat på band. Vi hade då kunnat ta del av varandras intervjuer på ett mer 
ingående sätt och lättare kunnat upptäcka eventuella tolkningar. Under analysarbetet fick vi 
därför vara extra uppmärksamma och flera gånger reflektera över vår förförståelse så att vi 
inte tolkade resultaten. Denna del av arbetat var tidskrävande då den krävde flera 
omarbetningar och ingående diskussioner om hur resultatet på bästa sätt skulle redovisas då 
detta inte var helt självklart. Valet föll på att redovisa var skola för sig och skriva samman 
svaren från lärarna på respektive skola. Detta gjordes för att vi relativt tidigt i analysarbetet 
insåg att skolorna hade olika erfarenheter av att undervisa elever med svenska som 
andraspråk. Vid utarbetandet av vilka teman som skulle belysas i resultatet fick vi ständigt 
reflektera över undersökningen syfte och frågeställningar. Vi upplevde att intresset för vissa 
svar styrde intervjuanalysen åt andra håll än vad syfte och frågeställningar efterfrågade. I 
detta moment tvingades vi vid ett flertal tillfällen tänka om. Slutligen arbetades relevanta 
teman fram där resultat sorterades in och blev överskådligt. 
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Resultatdiskussion 
 
Vi har valt att diskutera följande områden ur undersökningens resultat. Inledningsvis handlar 
diskussionen om vad lärarna väljer att låta sin undervisning innehålla och utgå från. I 
undersökningens syfte ingick att ta del av hur lärarna planerar och genomför sin undervisning 
för klasser där det finns SVA-elever. Diskussionen berör vidare vilket stöd lärarna erbjuder 
sina elever och vad det kan innebära för eleverna. I syftet ingick också att finna vilka 
förutsättningar lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad andraspråksutveckling samt vilka 
eventuella svårigheter de ställs inför. Resultatet visar att modersmål och kulturella frågor lyfts 
fram av lärarna varvid aspekter på dessa frågor diskuteras i resultatdiskussionens avslutande 
del. 

Undervisningens utgångspunkt och innehåll 
Kommunikation är en förutsättning för människans utveckling och lärande. Språket har en 
avgörande roll för samspel, tänkande och deltagande i omvärlden (Säljö, 2005). Barn som 
flyttar till Sverige slussas så snart som möjligt in i skolans värld. Direkt uppstår behovet av att 
kunna vara en del i den nya omgivningen, de behöver lära sig det nya språket. Utifrån 
frågeställningen, Hur planerar och genomför lärarna sin undervisning för en klass där de 
integrerar SVA-elever? visar resultatet att lärarna lägger stor vikt på att utöka elevernas 
ordförråd. De menar att för att kunna kommunicera behöver eleverna tillägna sig nya ord. 
Ordförrådet består enligt Viberg (1993 i Rosander 2005) av bas och utbyggnad. Lärarna i 
undersökningen poängterar att de arbetar aktivt med ord vilket vi menar är en väsentlig del i 
en spåkutvecklande undervisning. Enbart en av lärarna visar dock på kunskaper i att ett 
ordförråd består av såväl bas som utbyggnad och att SVA-eleverna behöver utveckla dessa 
parallellt vilket Rosander (2005) poängterar. I skolan startar eleverna utbyggnaden av 
ordförrådet i och med att de ska tillägna sig ett mer kunskapsrelaterat språk. Det är intressant 
att endast en lärare visar medvetenhet kring att påfyllnad i basen är avgörande för att SVA-
elever ska kunna tillägna sig utbyggnaden. Vi ställer oss frågande till vad som då ligger till 
grund för vilka ord som lärarna bedömer att eleverna bör lära sig. Förstaspråkselever har ett 
passivt ordförråd som lätt kan aktiveras då de är i skolan. SVA-eleverna har en annan 
utgångspunkt, de behöver ungefär fem år på sig att tillägna sig basen i det nya språket 
(Gibbons, 2006). Det kan få konsekvenser för elevens fortsatta skolgång om inte det finns en 
medvetenhet kring vilka ord och grundläggande begrepp som SVA-eleverna behöver tillägna 
sig.  
 
Drivkraften till att lära sig ett språk är varje människas behov av att kommunicera och behov 
att förstå sin tillvaro (Bjar & Liberg, 2003). Vidare söker undersökningens syfte att finna 
vilka förutsättningar som lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad andraspråksutveckling. 
I undersökningen finns frågeställningar som handlar om hur lärarna menar att de arbetar för 
en gynnsam andraspråksutveckling samt vilka andra faktorer de anser har en viktig roll för en 
gynnsam språkutveckling. Resultatet visar att lärarna strävar efter att skapa situationer där 
eleverna behöver kommunicera, på detta sätt menar lärarna att språket utvecklas. De ser att 
omgivningen och sammanhanget spelar en viktig roll för elevernas lärande och utveckling 
vilket är en utgångspunkt i undersökningens teoretiska ram. Säljö (2005) poängterar 
omgivningen och sammanhangets roll för allt lärande. Lärarna uppmuntrar sina elever att 
våga uttrycka sig och att det inte behöver bli helt rätt. Det finns ett fokus på att det är 
innehållet och inte krav på språklig korrekthet som är det viktiga. Detta är helt i samsyn med 
vad som krävs för att kunna utveckla en kommunikativ språkförmåga som bland annat 
Rosander (2005) beskriver. Den rådande kursplanens syn att SVA-elever ska ges möjlighet 
samt förutsättningar att uttrycka sig utan för tidiga krav på formell korrekthet kommer till 
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uttryck i detta resultat (Skolverket, 2000). Elever som uppmuntras att våga använda sitt språk 
och som möts av lärare som fokuserar på vad de kan och vill uttrycka menar vi har goda 
förutsättningar för att utveckla tilltro till sin egen förmåga. Detta är en betydelsefull del i 
interimspråksteorin (Abrahamson & Bergman, 2005) och enligt oss en av de viktigaste 
delarna för att språket ska kunna utvecklas.   
 
Med ett sociokulturellt perspektiv spelar det stöd inom den proximala utvecklingszonen som 
eleverna ges en avgörande roll (Vygotsky, 1986 i Gibbons, 2006). Lärarna i undersökningen 
stöttar sina elever med att ställa frågor, använda kroppsspråk och aktivera olika sinnen. 
Samtalsstöd i form av stödjande repliker, som hjälper till att bygga på och följa upp det 
andraspråksinläraren förmedlar bidrar till utveckling enligt den sociokulturella teorin 
(Lindberg, 2004c). Ett sätt att ge stöd och forma undervisningen som resultatet, i enlighet med 
Gibbons (2006) tankar, visar är att lärarna ger sina elever stöd med hjälp av bilder och 
dagbok. Dagboksanvändandet tar sin utgångspunkt i en gemensam upplevelse där eleverna får 
stöd av varandra och sin lärare. Detta ser vi som ett arbetssätt som bygger på Cummins 
modell där eleven arbetar i ett sammanhang och svårighetsgraden successivt höjs. När det 
gäller frågeställningen kring bedömning och kartläggning av elevernas andraspråksutveckling 
visar resultatet att genom sina pedagogiska bedömningar avgör lärarna var eleven befinner sig 
i sin utveckling. Utifrån dessa avgör de vilket stöd som gör att eleven kommer vidare i sin 
utveckling. En av lärarna uttrycker svårigheter med att avgöra vad som är lagom mycket stöd 
i olika situationer. Risken finns att man förenklar istället för att förtydliga vilket inte är 
utvecklande för eleverna. För lärare som möter andraspråkselever menar vi att detta är ett 
dilemma som man bör reflektera över. Rätt inriktat stöd inom den proximala 
utvecklingszonen leder till att en andraspråksinlärare kan tänja på sina språkliga resurser och 
klara att kommunicera utöver sin förmåga (Gibbons). Om lärare inte klarar av att förhålla sig 
till hur eleverna kan utvecklas såväl språkligt som kunskapsmässigt med hjälp av rätt stöd 
finns risken att eleverna behöver lägga sin kunskapsmässiga utveckling på is, vilket Gibbons 
varnar för. Hyltenstam och Lindberg (2004) menar att undervisning för SVA-elever tenderar 
att bli fullständigt meningslös om inte läraren kan ge rätt stöd i språkutvecklingen.  

Språkliga aspekter - modersmålet 
SVA-elevernas modersmål är det språk som de bygger sina ord och begrepp med i 
andraspråket. För att kunna tillägna sig ett nytt språk är modersmålets utveckling en av de 
viktigaste delarna (Myndigheten för skolutveckling, 2007a). Skolan bör kunna erbjuda stöd i 
form av modersmålundervisning. Resultatet visar att modersmålsundervisningen ligger efter 
skoltid på en av skolorna. En av lärarna menar att det får negativa konsekvenser för eleverna 
och leder till att ämnet får dålig status. Skolverket (2006) hävdar att modersmålsundervisning 
efter skoltid är negativt för eleverna. Vi anser att modersmålsundervisningen borde vara 
integrerad i den dagliga undervisningen för att kunna ge eleverna bästa möjliga stöd. Vi ser 
stora fördelar med ett samarbete mellan modersmålsläraren och klassläraren vilket även tre av 
lärarna i undersökningen önskar. Om inte klassläraren och modersmålsläraren diskuterar 
innehållet i respektive undervisning med varandra kan viktiga delar i språkutvecklingen falla 
bort. Vi menar dock att ett samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare behöver vara 
noga genomtänkt och ske kontinuerligt. Modersmålslärarna på Björnskolan och Rävskolan 
ingår inte i arbetslagen. Enligt Skolverket är så fallet på de flesta skolor. Modersmålslärare 
bör ingå i arbetslag för att lärarna ska kunna ta del av varandras undervisning samt bygga 
broar mellan språken.  
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Med stöd i den sociokulturella teorin har läraren en avgörande roll för att ge SVA- eleverna 
hjälp med att förstå och tillägna sig begrepp på sitt nya språk. Därför behöver 
modersmålsläraren känna till vad eleverna arbetar med för att kunna hjälpa dem med rätt sorts 
stöd. Modersmålsläraren kan bidra med en bra bild av elevernas kunskapsnivå som inte 
eleven kan uttrycka på sitt andraspråk. Vi menar att det är svårt för läraren att få en 
helhetsbild av elevernas kunskapsutveckling och vad den fortsatta undervisningen bör 
innehålla om de inte tar del av modersmålslärarens bedömning.  
 
Resultatet gör oss uppmärksamma på att skolorna skiljer sig markant i synen på modersmålets 
användande. Forskningen menade förr att modersmålet inte bör talas av eleverna om de ska 
lära sig svenska (Ladberg, 2003). Idag är forskare överens om att modersmålet är till hjälp för 
utvecklingen av svenska (Lindberg, 2004b). I resultatet kan vi se att det verkar som om den 
ena skolan tar utgångspunkt från den tidigare forskningen om andraspråk och vill att eleverna 
undviker att tala sitt modersmål under skoltid. Lärarna anser att för att lära sig svenska 
behöver eleverna tala svenska och inte använda sitt modersmål. Vi reflekterar kring att 
Lindbergs tankar om myten att modersmålet tar plats från svenskans utrymme eventuellt kan 
förklara dessa tankegångar. Resultatets andra argument för att eleverna ska tala svenska under 
skoltid är att eleverna som inte har svenska som andraspråk känner sig utanför när deras 
klasskamrater använder sitt modersmål. Att läraren agerar på detta sätt är något vi kan förstå 
eftersom vi kan anta att det handlar om att lärare vill ha kontroll över vad som sägs eleverna 
emellan. Vi menar dock att detta kan få negativa konsekvenser för SVA-eleverna. För att 
eleverna ska känna sig stolta över sin bakgrund och sin identitet bör de få användas sitt 
förstaspråk i skolan, enligt Gibbons (2006).  
 
Den andra skolan sluter upp kring den nya forskningen och låter eleverna använda sitt 
modersmål i undervisningen. Lärare på denna skola inser vikten av modersmålets användande 
för andraspråksutvecklingen vilket Thomas och Colliers forskning visat (Axelsson, 2004). Det 
är ett arbetssätt vi anammar men menar att det som lärare kan vara svårt att forma en 
undervisning där flera språk talas samtidigt. Som Säljö (2005) skriver kan dilemma uppstå då 
läraren ska tillfredställa alla förväntningar och tidigare erfarenheter. I ett klassrum där 
eleverna har olika språkliga och kulturella bakgrunder kan detta verkligen ställas på sin spets. 
För oss känns samarbetet med en modersmålslärare då som en nödvändighet för att kunna ge 
alla elever den hjälp och det stöd de behöver. Något som vi finner anmärkningsvärt är att 
ingen av lärarna uttryckligen belyser modersmålets roll för kunskapsinhämtandet.  En av 
lärarna lyfter att modersmålet är bra för att eleverna behöver ha ett språk att tänka med. Vi 
reflekterar över att det kan vara så att läraren menar att de bygger nya kunskaper på det sättet 
men säger det inte uttryckligen. Forskning har visat att SVA-elever behöver tillgång till sitt 
modersmål och chans att använda det för att inhämta kunskap under tiden som deras 
andraspråk ännu inte fungerar på en tillfredställande nivå. På sitt starkaste språk lär och 
förstår eleven bäst. Skolan ska främja såväl elevers språk- som kunskapsutveckling, det gäller 
alla elever (Lpo 94). För att klara detta uppdrag menar vi att modersmålets måste användas. 
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Kulturella aspekter  
Den sociokulturella teorin menar att lära sig ett språk innebär att samtidigt växa in i en kultur 
(Vygotsky, 1930/1995). Kulturen ligger inbäddad i språket och kommer till uttryck i alla 
språkliga sammanhang (Ladberg, 2003, 2004). Resultatet visar att lärarna strävar efter att på 
ett ödmjukt sätt försöka vägleda eleverna in i den svenska kulturen. De vill samtidigt att 
eleverna håller fast vid och känner stolthet över sin egen kultur. De bygger på det som är lika 
mellan kulturerna vilket visar på ett interkulturellt förhållningssätt (Bergstedt & Lorentz, 
2006). Den ena skolan i undersökningen är liten och har få kulturer representerade på sin 
skola. Vår andra skola har däremot många elever med annan kulturell bakgrund. Trots olika 
erfarenheter av att möta olika kulturer visar lärarna samsyn kring vilket förhållningssätt de har 
mot att ta tillvara på andra kulturer. Det gläder oss att ta del av detta då alla elever växer upp i 
ett samhälle som allt mer speglas av mångkultur. Eleverna behöver tillägna sig ett 
interkulturellt förhållningssätt som präglas av förståelse och acceptans för olika kulturer. Här 
lägger skolan grunden.  
 
På skolan där flera kulturer finns representerade upplever lärarna att det uppstår kulturkrockar 
mellan skolan och hemmet, framförallt vad det gäller uppfostringsmetoder och kvinnosyn. I 
undersökningen syfte ingick att undersöka vilka eventuella svårigheter som lärarna kan ställas 
inför. Utifrån frågeställningen om hur lärarna ser på samarbetet mellan hem och skola i 
kontakten med föräldrar som har ett annat språk och en annan kultur visar resultatet att 
i samarbetet mellan hem och skola kan svårigheter uppstå. Lärarnas upplevelser bekräftar det 
som Wellros (1998) skriver. Det är en svår del att hantera då det kan skilja så markant 
kulturer emellan. Den egna kulturens regler och värderingar är så djupt rotade och svåra att 
reflektera kring. Wellros menar att en familj i en ny kultur kan drabbas av inre konflikter då 
den nya kulturen och dess värderingar inte stämmer överens med den gamla. Det är svårt att 
vara förälder i en omgivning som talar ett annat språk och har en annan kultur än den man 
socialiserats in i. Här anser vi att man som lärare måste ha inställningen att alla parter agerar 
utifrån vad de tror är barnens bästa. Samtidigt menar vi att det är lärarens ansvar och 
skyldighet att förklara för såväl elever som föräldrar vad skolan och lärarens uppdrag är. I 
resultatet går att läsa att en av lärarna även ser som sin uppgift att stötta och vägleda 
föräldrarna i deras föräldraroll i den nya kulturen. Här upplever vi att det krävs 
fingertoppskänsla för att inte någon ska känna sig kränkt eller missuppfattad. Resultatet visar 
att kvinnliga lärare har känt sig ifrågasatta i sin yrkesroll just på grund av att kvinnor i vissa 
länder inte har så hög status. Detta är något vi som kvinnliga lärare måste kunna förhålla oss 
professionellt till och vara förberedda på.  

Didaktiska konsekvenser 
En av de viktigaste aspekterna lärare bör tänka på när de undervisar SVA-elever är att 
undervisningen är både kunskapsutvecklande och språkutvecklande. Eleverna ska hela tiden 
få chansen att tillägna sig nya ord under tiden de utvecklar sin kunskap i de olika ämnena. 
Lärarna måste anpassa undervisningen efter den språkliga nivå som SVA-eleverna befinner 
sig på samt anpassa uppgifterna efter elevernas tidigare kunskaper och bygga vidare på dem. 
Det krävs en god språklig medvetenhet hos lärarna för att lyckas fylla på såväl basen som 
utbyggnaden. Detta måste göras för att SVA-eleverna ska kunna tillägna sig ett rikt 
andraspråk. Risken finns att om eleverna inte får med sig basen i språket blir det svårt för dem 
att lyckas med sina fortsatta studier.  
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För att kunna integrera SVA-elever i den vanliga undervisningen är stödstukturer en 
nödvändighet. Lärarna i undersökningen arbetar mycket med bilder och ger eleverna 
möjlighet att få använda alla sina sinnen i när de undervisar. Genom att arbeta utifrån 
stödstrukturer ges alla SVA-elever chans att lyckas med sitt skolarbete vilket leder till en god 
självkänsla hos eleverna. Modersmålsläraren har en viktig roll i undervisningen. SVA-
eleverna behöver få stöd och hjälp i sin undervisning av läraren som talar deras förstaspråk. 
Ett samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren är något som gynnar elevernas 
språkutveckling på såväl förstaspråket som andraspråket. Samarbetet är även till hjälp för 
lärarna för att få en god helhetsbild kring elevens kunskaps- och språkutveckling.  
 
Föräldrarna har en viktig roll för en lyckad skolgång för eleverna. Lärarna ska delge 
föräldrarna sina kunskaper kring vikten av att använda och tala sitt modersmål i hemmet. De 
ska även visa på en god förståelse för kulturella skillnader och förhålla sig till dem på ett 
medvetet och professionellt sätt. Med hjälp av en ödmjuk inställning gäller det att hitta vägar 
att arbeta mellan kulturerna med utgångspunkt på likheterna kulturerna emellan. Med ett 
sådant förhållningssätt hjälper läraren sina elever att vara stolta över sin bakgrund. Lärarna 
ska förmedla ett interkulturellt förhållningssätt till sina elever för att de ska få med sig ett bra 
förhållningssätt till olika kulturer.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har förstått under tiden undersökningen genomförts att mötet med elever med svenska som 
andraspråk är ett komplext arbetsområde. Lärare söker efter struktur och direktiv kring hur 
elever med annat modersmål bör undervisas för att optimera deras språk- och 
kunskapsutveckling. Det finns många delar inom området svenska som andraspråk som hade 
varit intressanta att forska vidare om. I undersökningen är skolorna olika rustade och för att ta 
emot elever med annat modersmål. Organisationen kring SVA-elever verkar vara en del inom 
skolans värld som behöver utvecklas för att kunna erbjuda eleverna en likvärdig undervisning. 
Det hade varit intressant att jämföra olika skolors organisationer kring att ta emot och 
undervisa elever med annat modersmål för att finna vilka organisatoriska förutsättningar som 
är gynnsamma för SVA-elever. 
 
Vidare förslag till forskning är att undersöka hur elevers fortsatta skolgång ter sig efter att de 
lämnat förberedelseklass. Att följa elevers övergång från förberedelseklass till vanlig klass ur 
ett elevperspektiv skulle kunna ge värdefull information om hur elever upplever sin situation 
och vad skolor behöver tänka på för att optimera möjligheterna för var och en av eleverna. 
Myndigheten för skolutveckling (2007b) uttrycker oro för hur samarbetet mellan 
förberedelseklass och den vanliga klassen ser ut. För en elev som börjar sin skolgång i 
förberedelseklass ska det omedelbart göras en planering för hur den fortsatta skolgången ska 
se ut. Eleven ska också få tillhörighet i en vanlig klass och skolan måste vara uppmärksamma 
på att eleven inte stannar längre tid än nödvändigt i förberedelseklassen. Olika skolors 
upplägg och genomförande av detta arbete vore av intresse att undersöka. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Tack för att du ställer upp med att besvara vår Self-report. Du kan välja att maila in ditt svar, 
s043657@utb.hb.se eller lämna det personligen till mig. Vi önskar att få ditt svar senast 
onsdagen 10 oktober. 
 
 
    man    kvinna    
     
 
 
Antal verksamma år som lärare: _______________ 
 
 
 
Att vara lärare i svenska skolan innebär att kunna möta elever med olika bakgrund och 
förutsättningar, elever med annat modersmål är ett exempel. Vi är intresserade av att få ta del 
av just dina upplevelser och erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål, såväl 
positiva som negativa. Beskriv hur du planerar och genomför din undervisning då du har 
elever med annat modersmål i klassen, delge oss gärna exempel.  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Hur menar du att ett språk bäst lärs?  
 
Hur arbetar du för att eleverna ska känna gemenskap och tillhörighet i gruppen?  
 
Vad innebär mångkultur för dig i ditt arbete?  
 
Upplever du att konflikter uppstår på grund av att eleven har en annan bakgrund och 
språklig förmåga?  
 
Beskriv situationer som du upplever är gynnsamma för språkutveckling! 
 
Vad menar du att en lärare som undervisar SVA-elever behöver ha för kunskaper och 
kompetenser? 
 
Tänkbara följdfrågor 
– Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att möta elever med annat modersmål? 
– Om inte beskriv var det brister?  
– Vad gör du då? 
– Vad hade underlättat? 
 
Vad har du för tankar kring elevernas utveckling av sitt modersmål? 
 
Tänkbara följdfrågor 
– Har eleven modersmålslärare och SVA-lärare?  
– I sådana fall när på dagen och hur ser ert samarbete ut? 
 
Beskriv hur ditt samarbete med föräldrarna ser ut?  
 
Tänkbara följdfrågor 
– Vad menar du krävs av dig som lärare för att samarbetet ska bli så positivt och gynnsamt 
som möjligt?  
– Vad kan vara svårt och hur hanterar du det? 
– Daglig kontakt/Veckobrev, Utvecklingssamtal, föräldramöten 
 
Berätta om hur du följer elevernas andraspråksutveckling! 
Tänkbara följdfrågor: 
Observationer, Checklistor, Performansanalys



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
501 90 Borås 

Telefon 033 - 435 40 00 
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