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Sammanfattning 
I denna undersökning beskrivs hur lärare anser att de bedriver undervisning för att främja 

andraspråksinlärning i klassrummet. På grund av den invandring som idag sker är 

andraspråksinlärning ett aktuellt ämne i skolan. Hur ska man göra, vad ska man tänka på är 

tankar som rör sig i huvudet för många verksamma lärare.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare anser att de bedriver undervisningen för att 

främja språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet. 

- Vilka arbetssätt används i klassrummet? 

- Hur utformas undervisningen? 

- Vilken betydelse har modersmålet för andraspråksinlärning? 

 

Undersökningen utgår ifrån den kvalitativa metoden och för att undersökningen ska nå de svar 

som önskas använde jag intervju som verktyg. Informanterna i undersökningen är verksamma 

lärare som idag arbetar med årskurs 1-3 där en lärare även har tidigare erfarenhet av årskurs 

4-6.   

 

Resultatet i undersökningen visar att andraspråksinlärning är ett aktuellt ämne med många 

utmaningar i skolan. Det är en utmaning för lärarna där tid, material, resurser och framförallt 

kunskapen har brister. Lärarna i undersökningen har idag tillgång till en modersmålslärare i 

arabiska på skolan och detta upplevs som ett stort steg i utvecklingen för att lyckas med 

språkinlärningen. Att ha tillgång till en modersmålslärare ökar även kontakten med 

föräldrarna som vidare ger eleverna motivation till inlärning. Lärarna i studie lyfter att 

material till andraspråkseleverna ska anpassas efter nivå och förutsättningar men att eleverna 

hela tiden ska utmanas. Rasterna och den spontana interaktionen mellan eleverna visar sig 

vara mycket språkutvecklande, det är även där man ser tydliga resultat av utvecklingen. Trots 

okunskapen och de övriga brister som finns upplever lärarna att det är givande att få lära ut 

och möta andraspråkselever. 
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INLEDNING 
I denna studie vill jag undersöka hur lärare anser att de bedriver undervisningen för att främja 

språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet och då är det viktigt att ha kunskap 

och en bra grund kring området. Ett bra samarbete mellan olika lärare som klasslärare, 

modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare är viktigt för motivationen och 

språkutvecklingen (Salameh 2012, ss. 184-186). 

Ur skollagen: 

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

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 

till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Samhället ställer idag högre krav på vår förmåga att uttrycka oss både muntligt och skriftligt. 

För att kunna lära och tillägna oss kunskap är det viktigt att vi utvecklar ett språk som hjälper 

oss att kommunicera och delta i samhället.  

Det finns olika anledningar till att vi människor behöver tillägna oss nya språk. Det är idag en 

stor grupp som bytt språkmiljö på grund av emigration. Samhället vi lever i blir mer och mer 

mångkulturellt och detta medför en stor utmaning för skolan och de anställda lärarna i 

verksamheten. Det är i första hand skolan som ska skapa möjligheter för alla elever oberoende 

av vilket modersmål de har att uppnå de krav och mål som finns i skolans läroplaner och 

kursplaner. Eleverna som kommer till Sverige och som har svenska som andraspråk ska både 

lära sig språket och nya kunskaper på språket.  

Skolinspektionen har sett stora brister i undervisningen för flerspråkiga elever. Intresset för att 

arbeta med interkulturellt finns men det är för stora brister i kunskaperna hos de verksamma 

lärarna. Genom att arbeta interkulturellt skapar lärarna möjligheter för personer med olika 

kulturer att mötas och arbeta tillsammans. Det är en process där undervisningen ökar 

kunskapen, respekten och attityden för olika kulturella skillnader hos varje individ 

(Skolverket 2012, s. 9-10). 

När jag varit ute i verksamheten har jag sett och upplevt att elever som har svenska som 

andraspråk ses som en naturlig del av klassen. De har blivit tilldelade samma uppgifter och 

stöttning som de elever som har svenska som modersmål. I diskussion med lärarna kring 

området nämner de sin medvetenhet om att mer stöttning och vägledning måste ske men att 

tidbristen och bristen på resurser är ett problem. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare anser att de bedriver undervisningen för att 

främja språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet 

- Vilka arbetssätt används i klassrummet? 

- Hur utformas undervisningen? 

- Vilken betydelse har modersmålet för andraspråksinlärning? 

 
 
Begreppsdefinitioner 

Förstaspråk/ modersmål är enligt Abrahamsson (2009, s. 13) det språk som personen 

tillägnat sig först med hjälp av sin omgivning till exempel mamma och pappa. 

Ett andraspråk är enligt Abrahamsson (2009 s. 13- 14) och Hammarberg (2004 s. 26) det 

språk som lärs in efter att förstaspråket börjat etableras. De lyfter att det är skillnad på ett 

andraspråk och ett främmande språk. Andraspråksinlärning sker i det landet där språket talas, 

i den miljön man lever i och det främmande språket lärs i skolan några timmar i veckan som 

till exempel engelska och tyska.  

När man pratar om språk inom skolans värld kan man dela in det i två grupper, vardagsspråk 

och ämnesspråk. Vardagsspråket är det språk som eleven behärskar och använder när den 

börjar skolan och utanför skolan. Ämnesspråk är det språk som skapas i skolan och används i 

undervisningen. Ämnesspråket är mer formellt och abstrakt och därför svårare för elever att 

lära (Skolverket 2014).  

Språkinriktad undervisning är den undervisningen som elevernas ges för att skolas in i 

skolans ämnesspecifika språk (Hajer och Meestringa 2014, s. 7). 
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BAKGRUND 
I detta avsnitt lyfts styrdokument och tidigare forskning som ligger till grund för 

undersökningen. Tidigare forskning presenteras under de olika rubrikerna: Att lära sig ett nytt 

språk, Sociala faktorer där kulturella skillnader, ålderns påverkan och motivationen har för 

betydelse för andraspråkinlärning behandlas. Utvecklande i undervisningen där språkinriktad 

undervisning, interaktion och grupparbete lyfts.  

Styrdokument och rekommendationer 

Skolverket (2014, s. 12-13) lyfter en nordamerikansk sammanställning av tidigare forskning 

som visar åtta punkter som gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling. Det som 

framkommer är vikten av läsning och skrivning, lyssnande och visualisering, tankemässigt 

krävande uppgifter, att läraren kan analysera språket i ämnet, medveten utveckling av 

ordförråd, arbeta aktivt med ämnestypiska texter, formativ bedömning och att skapa en 

elevcentrerad klassrumsmiljö 

Skollagen om modersmål 

Kap 10 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål 

än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i 

elevens nationella minoritetsspråk. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 

modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 

sådan undervisning i det språket  Lag (2014:458). 

 

Enligt skolverket (2014) är det viktigt att använda sig av olika arbetssätt som ger eleverna 

tillfällen att vara språkligt aktiva. För att utveckla ämnesspråket som används i 

undervisningen är det viktigt att läraren ger tillfällen till interaktion. 
 

Tidigare forskning 

Att lära sig ett språk 

Gibbons (2009, s. 24- 28) lyfter två olika sätt att se på inlärning. Det ena sättet är att eleven 

ses som en mottagare av informationen som läraren (sändaren) ger dagligen. Eleven ska fyllas 

med kunskap. Det andra sättet är där eleven istället sätts i centrum av undervisningen för att 

ställa frågor och utifrån det skapa sig nya kunskaper. Gibbons lyfter dock att det riktats kritik 

till båda dessa sätt för inlärning då de inte tar hänsyn till bland annat andraspråkselever. 

Andraspråkseleverna blir i båda perspektiven berövade på tillfällena att samspela med andra 

och det sätter eleverna i underläge då de inte har den språkliga förmågan. Gibbons lyfter 

istället en alternativ modell där vikten ligger att lärare och elever samspelar i olika former 

under inlärningsprocessen för andraspråket. Genom att arbeta med interaktion i olika former 

får eleverna träna sig på och utvecklas i hur man använder språket i olika sammanhang.  
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Att lära sig ett nytt språk är en process där barnen skapar sig bredare register i sin 

språkutveckling ju äldre de blir. Barn som har svenska som andraspråk har utvecklat ett större 

register på sitt modersmål och detta måste lärarna ta till vara på för att skapa nya register i de 

kulturella sammanhang och situationer som eleverna hamnar i (Gibbons 2009, s.22-23).  

Cummins (2001, s.10) menar att vi lär oss nya saker genom att använda de tidigare kognitiva 

kunskaperna för att släppa in det nya. Det vi redan lärt oss är grunden till tolkningen och 

förståelsen av den nya kunskapen. Genom att aktivera den tidigare kunskapen hos eleverna 

gör att inlärningsprocessen blir mer effektiv. Om eleverna får möjlighet att använda sin 

tidigare kunskap är det lättare för dem att sätta saker i sammanhang och knyta ihop de nya 

kunskaperna till de tidigare. Även Wedin (2011b, s.35) skriver att det främjar 

språkutvecklingen i andraspråket om man kan använda sina tidigare språkkunskaper i 

förstaspråket. Hur stort register eleven har i sitt förstaspråk påverkar alltså hur snabbt och hur 

lätt den har för att lära sig det nya språket (Wedin, 2011b, s.35). 

Gibbons (2009, ss. 18-21) lyfter att när någon ska lära sig ett nytt språk är sammanhanget 

viktigt. Vi använder språket konstant i våra liv för att fungera själva och tillsammans med 

andra. Det är till stor del sammanhang som styr hur vi använder språket. Ett sammanhang är 

bland annat det kulturella. Världen över utför människor samma handlingar men sättet hur 

man utför handlingarna skiljer sig från kultur till kultur. Något som kan skilja sig är till 

exempel mötet med andra människor och hur man är i skolan. Ett annat sammanhang är där 

språket används, alltså i vilken situation som är just då. När ett barn först börjar lära sig 

språket är det på ett mycket konkret och i ett situationsbundet sammanhang. Gester, miner och 

tydlighet krävs för att barnet ska kunna läsa av och förstå. När barnen blir äldre och språket 

har utvecklat till ett större register klarar den av att använda språket på ett mer abstrakt sätt 

som till exempel att förstå och göra sig förstådd i ett telefonsamtal. Ju längre ifrån barnet 

befinner sig ifrån händelsen eller situationen som det pratas om ju svårare och mer abstrakt 

blir det att förstå.  

Salameh (2012, s. 33-35) nämner att om den språkliga utvecklingen inom modersmålet inte 

fortsätter blir det ett avbrott i elevens begreppsutveckling. Då begränsas eleven att kunna 

koppla de nya svenska begreppen till sitt modersmål för att skapa sig en förståelse. Hon lyfter 

att Hyltenstam anser att den viktigaste faktorn till andraspråkutveckling är att eleven 

kontinuerligt får arbeta med sitt modersmål.  

 

Hajer & Meestringa (2014, s. 18) lyfter fyra olika punkter som läraren ska ta tillvara på hos 

eleven för att nå den optimala utvecklingen av andraspråket. Den första punkten är att läraren 

ska förstärka elevens flerspråkiga identitet genom att ha höga förväntningar och förtroende för 

elevens utveckling. Den andra är att läraren ska ta till vara på elevens förkunskaper oberoende 

av vilket språk det är på. Den tredje är att läraren ska bygga inlärningen steg för steg och den 

fjärde är att lärarna ska sammarbeta för att bygga ut elevernas skolspråk på ett motiverande 

sätt. 
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Sociala faktorer 

Kulturella skillnader hos eleverna 

Obondo (1999, s.36) lyfter att när ett barn växer upp och lär sig ett språk är det inte bara 

språket de lär. De lär sig samtidigt normer, värderingar och seder som finns i den omgivning 

barnen växer upp i. Det är här de kulturella likheterna/skillnaderna som kan visa sig påverka 

språkinlärningen. Inlärningsstiler varierar från land till land och detta måste lärare vara 

uppmärksamma och ta hänsyn till i skolans värld för att barnen ska lyckas. Det som kan skilja 

olika kulturer åt som kan påverka skolgången kan vara hur man beter sig tillsammans med 

vuxna, hur man använder språket, tid och rum, uppfostran och hur man motiverar eleverna i 

sin utveckling.  

Obondo (1999, ss. 38-44) lyfter en studie som visar att vi i olika länder använder och ser 

barnet på olika sätt i våra samtalssituationer. I de vita medelklassamhällena i USA och Europa 

ser vi barnet som en egen individ som deltar som en samtalspartner. Man talar med och 

lyssnar på barnet för att utmana och utveckla barnets tänkande och språkanvändning. I 

hemmiljön finns material som till exempel böcker. Böckerna och föräldrarna bjuder in till 

läsning på olika sätt genom god natt sagor mm. I arbetarklassen och utanför de västerländska 

länderna visar det sig att barnen oftast inte deltar i samtal med vuxna. Barnen finns bara runt 

omkring de vuxna. Barnen utmanas inte didaktiskt i hemmet utan intar en åskådarplats för att 

observera det som sker runt omkring. Den didaktiska delen anses vara skolans uppdrag om de 

nu har den möjligheten. Skillnaderna ovan kan medföra att invandrarbarn inte känner sig 

trygga i ett klassrum.  

Ålderns påverkan på andraspråksinlärning 

Observationer som gjorts av olika forskare genom tiderna har visat att barn som har svenska 

som andraspråk på kort tid uppnår en nivå på språket som är nära ett barn med svenska som 

modersmålet. Abrahamsson och Hyltenstam (2004, ss. 221-224) lyfter att barn tillägnar sig ett 

andraspråk lättare och snabbare än vuxna då deras hjärnor är mer flexibla att ta till sig det 

språkliga inflödet under 9 års ålder. Efter 9 års ålder blir barnen mer analyserande och tar då 

mer hjälp av modersmålet för att ta in och lära det nya språket. De nämner Lennerbergs 

(1967) tankar kring den kritiska perioden för språkinlärning som håller på upp till puberteten. 

I den kritiska perioden tillägnar barnen sig språket på ett naturligt sätt och han menar då att 

det är viktigt att ta vara på denna period för att uppnå ett ”normalt” språk. Abrahamsson 

(2009, ss. 224-225) lyfter Snow & Hoefnagel-Höhle (1978) som menade att barn inte alls var 

bättre eller snabbare på att lära sig ett nytt språk än vuxna. Hon utförde tester på olika åldrar 

och inom olika områden för språket och dessa visade att tonåringarna hade bäst resultat och 

efter dem kom de vuxna. Denna studie har dock fått mycket kritik bland annat för att testerna 

var utformade på för hög nivå. Johnsson och Newport (1989) utförde en studie på enbart 

vuxna som under olika åldrar hade kommit till USA. De personer som kommit till USA vid 

åldern 3-7 år visade höga resultat på testerna. Skillnaden på denna studie och Snow’s var att 

alla vid testtillfället var vuxna och kunde leva upp till svårighetsgraden. Thomas och Colliers 

(1997) forskning, School Effectiveness for Language Minority Students visar att de äldre 
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barnen lär sig språket fortare då barnen gått i skolan i sitt hemland och skapat sig ett bredare 

språk på sitt modersmål än de yngre eleverna.  

Motivation och attityd för att lära 

Cummins (2001, s. 12) lyfter vikten av att man som lärare visar intresse för elevernas enskilda 

kulturella erfarenheter. Elevens känsla av att vara en del av klassen och klassrummet ökar 

självkänslan och eleven motiveras då till att lära. 

Gardner (1960) som var en av de första som forskade kring motivation och språkinlärning 

lyfts av Abrahamsson (2009, ss. 205-207). Gardner menar att de sociala faktorerna som 

motivation och attityd är viktiga för att lära sig ett andraspråk. Detta är två enskilda begrepp 

som går in i varandra. Motivationen är viljan av att vilja lära sig målspråket och attityder är de 

föreställningar och värderingar personen har till målspråket. Attityden påverkar motivationen 

för att lära ett andraspråk. Gardner lyfter två vägar inom motivationen. Den integrativa som är 

då personen som lär sig vill identifiera sig med det nya målspråket och deras kultur. Denna 

person vill bli en del av samhället och bli socialt accepterad. Den andra vägen är den 

instrumentella motivationen, som innebär att personen som lär ser andraspråksinlärningen 

som ett verktyg att komma framåt inom till exempel jobb och skola. Det är många forskare 

som undersökt olika kognitiva faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Zaho (2015, ss. 

2233-2236) har utfört en undersökning i Kina som visar att de affektiva faktorerna som 

motivation och attityder har en positiv inverkan på språkinlärning. En person som känner sig 

motiverad har mål, önskningar och ambitioner att lära sig nya saker till skillnad från en person 

som inte är motiverad. Zaho lyfter att motivationen skapas om personen får känna 

självförtroende i den tilldelade uppgiften. Personen ska känna att målet är nåbart och att denne 

har kontroll över uppgiften. Att få feedback är även något som gör personen motiverad.  

Salameh (2012, ss.184-186) nämner att bra kontakt mellan föräldrar och skola samt att 

föräldrarna visar engagemang och intresse för elevernas skolgång ökar elevens motivation och 

engagemang att lära. Hon lyfter en studie av Högdin (2006) som visade att detta var särskilt 

tydligt hos pojkar i andraspråksinlärningen. Det har även visat sig att föräldrars engagemang 

har ökat när det gäller kontakten med skolan och att delta i bland annat föräldramötet om det 

finns en kontakt som talar samma språk då detta skapar en trygghet hos föräldrarna. 

 
Utvecklande i undervisningen 

Språkinriktad undervisning 

Enligt Hajer & Meestringa (2014, s. 7) behöver man som lärare arbeta med språkinriktad 

undervisning för att hjälpa eleverna i sin utveckling från ett vardagsspråk till ett mer formellt 

skolspråk. Detta gör man genom att väva samman språkutveckling i andraspråket med 

kunskapsutveckling i de olika ämnena. För att en lärare ska kunna ge eleverna den stöttning 

som krävs är det viktigt ha kunskap kring de olika ämnenas språkliga krav. Wedin (2011b, ss. 

61-62) lyfter även hon att lärare ska vara medvetna om och ha en bred kunskap om språkets 

roll för lärandeprocessen. Det är alltså viktigt att redan från förskolan arbeta med olika 

begrepp och dess innebörd för att eleverna ska lära sig att förstå och sätta dessa i ett 
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sammanhang. Är läraren noggrann med detta lär sig eleverna att identifiera begreppen till det 

område det tillhör och orden och begreppen skapar då mening. 

Interaktion 

Wedin (2011a, s. 214) menar att talet är den stora viktiga faktorn till att vi lär oss i skolan. Vi 

lär genom tal speciellt i de yngre åldrarna då de ännu inte lärt sig läsa och skriva. Även 

Thomas och Colliers (1997, s. 50) studie visar att de elever som deltar interaktivt i en 

sociokulturell miljö i klassrummet ökar sina kunskaper i språket. Gibbons (2009, ss. 36-37) 

lyfter att det är viktigt att barn lär sig tänka högt och delge andra med sina tankar och 

kunskaper. För att utveckla språket hos andraspråkselever i klassrummet är det viktigt att som 

lärare inte ställa frågor som förväntas ge ett rätt svar utan skapa tillfällen mellan lärare och 

elever som ger mer varierad och dialoginriktad interaktion. Wedin (2011b s. 72) nämner att 

klassrumsinteraktion har tre funktioner. Den första är att lärare och elever bygger kunskap 

tillsammans, den andra är att eleverna ska lära sig normer och olika tankesätt och den tredje är 

att interaktionen är det viktigaste redskapet för språkutvecklingen hos eleverna.  

Salameh (2012, s. 28) lyfter att språket utvecklas snabbare om den sociala interaktionen är en 

del av vardagen. En Holländsk studie visar att de flerspråkiga barnen som inte bodde i och var 

integrerade i majoritetssamhället utvecklade sitt språk långsammare. Barnen behöver 

jämnåriga kompetenta talare runt omkring sig för att utveckla sitt språk.  

Grupparbete 

Genom att arbeta i grupp där interaktionen mellan elever och lärare blir mer ingående visar 

flera positiva effekter på andraspråksinlärningen. Att kunna arbeta i grupp krävs olika 

förkunskaper som eleverna måste tränas in i som till exempel turtagning av att prata/lyssna, 

förhandla och hur man kommunicerar.  Ett grupparbete är välplanerat är om uppgiften ligger 

på en nivå som eleverna klarar av samtidigt som de utmanas framåt. Uppgiften ska ha tydliga 

instruktioner skriftligt men det är även bra om eleverna får återberätta den muntliga 

instruktion för klassen som läraren tidigare gett för att få samma instruktion på flera olika sätt 

(Gibbons 2009, ss. 43-51). Wedin (2011a, s. 74) lyfter hur viktigt det är att de elever som inte 

utvecklat sitt språk översköljs information på olika sätt. Läraren behöver alltså ge samma 

information fast på flera olika sätt genom till exempel bilder, muntlig och skriftligt. Detta gör 

att eleven kan förstå vad det är som ska göras istället för att gissa sig fram. Gibbons (2009, ss. 

43-51) nämner att uppgiften som tilldelas ska ”tvinga” eleverna till interaktion och alla måste 

ge sin del annars blir inte arbetet fullbordat. Det är viktigt att lägga ner tid från start till slut i 

grupparbetet för att språkutvecklingen ska bli meningsfull och givande och inte lösryckt.   

Det som händer i ett grupparbete är att eleven med svenska som andraspråk får höra när andra 

talar språket (inflödet utvecklas). Om grupparbetet är bra planerat blir alla elever delaktiga 

och alla tvingas naturligt till att delge de andra vad den kommit fram till (utflödet utvecklas). 

Språket används i ett sammanhang för just det grupparbetet som har ett bestämt syfte. Med 

hjälp av grupparbete kan eleven känna sig trygg då eleverna stöttar varandra och arbetar fram 

något tillsammans (Gibbons 2009, ss. 39-40).   
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TEORETISK RAM  
I undersökningen har jag valt att utgå ifrån Vygotskij och hans tankar från det sociokulturella 

perspektivet på hur barn tillägnar sig nya språkkunskaper. Den valda teorin lyfter vad det är 

som är betydelsefull för elevernas språkinlärning. Teorin lägger stor vikt vid att eleverna 

utvecklas genom sociala samspel och interaktion med andra elever. Med hjälp av teorin kan 

informanternas svar sättas i ett sammanhang då lärarna till stor del arbetar utifrån det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Vygotskij ägnade sig mycket åt psykologisk forskning kring tänkande och språk. Han 

intresserade sig även mycket för lärande och utveckling hos människan. Han menar att barnet 

ända från födseln är social och att den lär känna sig själv genom interaktion med andra 

(Vygotskij, 2010, ss. 7-9, 11). 

 

När eleverna sammarbetar kan individen göra mer än vad den klarar av på egen hand. 

Vygotskij nämner att barnet blir klokare och starkare genom att arbeta tillsammans med andra 

(Vygotskij, 2010, ss. 330-331). Vygotskij (2010, ss. 330) nämner att barn lär sig genom att 

imitera andra men ligger inte det som barnet ska imitera på rätt intellektuella nivå så kan inte 

barnet fullfölja i processen. Ett exempel på detta är att ett barn kan titta på en världsmästare 

som spelar schack och göra likadant men sen kan barnet inte fullfölja ett spel själv på grund 

av den bakomliggande kunskapen som är på för hög nivå för barnets aktuella intellekt. 

 

För att eleven ska klara en uppgift själv är det viktigt att uppgiften är utformad efter den 

aktuella utvecklingsnivån. Vygotskij pratar om begreppet närmsta utvecklingszonen och här 

befinner sig eleven om den har blivit tilldelad en uppgift som denne inte kan lösa utan 

stöttning av någon annan. Eleven behöver utmanas för att den ska känna att det är 

meningsfullt. Med hjälp av stöttning kan eleven snart klara uppgiften själv (Vygotskij, 2010, 

ss. 329-333). 

Vi måste alltid bestämma den lägsta tröskeln för inlärningen. Med därmed är inte saken uttömd: Vi 

måste också ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen. Det är bara mellan dessa 

trösklar som inlärningen kan vara fruktbärande. Mellan dessa båda trösklar finns det optimala 

perioden för inlärning av ett givet ämne. Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets 

utveckling utan mot morgondagen (Körling, 2011, s. 137).   

Undervisningen är till nytta endast när den går före utvecklingen. När den gör det driver den fram 

eller väcker till liv en hel serie funktioner på ett visst mognadsstadium, vilka är på gång att 

utvecklas (Smidt, 2010, s. 117). 

Att eleverna går från att lära sig ett vardagsspråk till ett vetenskapligt språk är en väg från det 

kända till det okända. Får eleverna chansen att lära sig de nya svåra begreppen i ett 

sammanhang med tillhörande material kommer begreppsutvecklingen ske spontant 

(Vygotskij, 2010, s.339). 

Ett modersmål lärs in omedvetet och oavsiktligt till skillnad från när man ska lära sig ett nytt 

språk då ett visst medvetande måste finnas. När man lär sig ett andraspråk måste barnet från 

början studera bokstäver, lära sig läsa och skriva, lära sig ordens betydelse och studera 
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grammatik och det fria spontana språket utvecklas i slutet av utvecklingen till skillnad från 

modersmålet som lär sig det spontana först och det som kräver mer medvetenhet sist. Barnet 

lär sig det nya språket med hjälp av tidigare kunskaper i sitt modersmål. De barn som skapat 

sig en större grund i sitt modersmål lättare att dra paralleller med tidigare begreppskunskap 

från modersmålet. Genom att barnen lär sig det nya språkets begrepp kan den samtidigt 

utveckla sitt modersmål på en högre nivå. Barnen som lär sig ett nytt språk tvingas till att vara 

medvetna och göra paralleller mellan de olika språken (Vygotskij 2010, ss. 352-356). 
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METOD 
I metoddelen kommer val av metod, urval, genomförande, tillförlitlighet och forskningsetiska 

principer att presenteras och kopplas till studien. För att nå syftet med studien har jag använt 

kvalitativ metod med intervju som redskap. För att nå mitt syfte och frågeställningar har jag 

valt att använda mig av den kvalitativa metoden då jag vill få reda på hur lärarna anser sig 

bedriva undervisningen för att främja andraspråkselevernas språkutveckling.  

Att använda intervju som ett redskap kan se lite olika ut. Hartman (2004, ss. 280-281) lyfter 

en halvstrukturerad intervju där frågorna ställs i en viss ordning och informanten lämnas tid 

att svara fritt på frågorna. Trost (2005, ss.15-18) nämner att genom en intervju får forskaren ta 

del av den verklighet som informanten anser och utifrån den görs en tolkning på det som 

anses vara mest innehållsrikt. För att lättare kunna analysera den data man får in av 

intervjuerna är det bra om man använder en bandspelare för att inte förlora data om man 

endast skulle skriva under intervjun. Om intervjun är inspelad är det lätt att gå tillbaka och 

lyssna så att man säkert inte missar något (Lantz 2007, ss. 105-106).  

Urval 

Undersökningsgruppen i studien är lärare i årskurs F-3, alla arbetar på samma skola. Gruppen 

består av tre kvinnor och en man och är utvald utifrån min kommande yrkesroll som F-3 

lärare. Lärarna har olika lång erfarenhet, 2-10 års erfarenhet. En av lärarna har även erfarenhet 

av att arbeta med elever i årskurs 4-6. Jag har valt att utför intervjuerna på just denna skola för 

att de har erfarenheter av att arbeta med andraspråkselever integrerade med elever som har 

svenska som modersmål i klassrummet. Lärare i intervjustudien undervisar i flera ämnen. 

Genomförande 

Jag började med att skapa mig djupare kunskap kring det valda syftet genom att läsa tidigare 

forskning för att sedan kunna formulera relevanta frågor till intervjun, se bilaga 1. För att få 

informanter till min studie skickade jag ut information i form av ett missivbrev, se bilaga 2 

som förklarade för informanterna vad syftet var och hur jag skulle göra samt vilka rättigheter 

det har när de deltar i en undersökning. Den första information som gick ut var att jag ville 

utföra intervjun i form av en fokusgrupp vilket innebär att deltagarna och jag hade suttit 

tillsammans i grupp och resonerat kring andraspråksinlärning utifrån intervjufrågorna. 

Fördelar med detta verktyg är att det skapas en diskussion och inte bara enskilda svar. Jag tror 

att resultatet av studien hade blivit bredare och djupare då informanterna inte blir enskilt 

”utsatta”. Då lärarna upplever en tidsbrist var detta inte möjligt att genomföra utan jag fick 

utföra intervjuer en och en. Avsatt tid för intervjuerna var 45 minuter men de tog cirka 30 

minuter per intervju. Jag omformulerade och la till någon fråga när jag ändrade till enskilda 

intervjuer. När jag tillslut utformat mina intervjufrågor fick min handledare ta del av dem för 

att få feedback och göra ännu någon justering. När jag hade utfört samtliga intervjuer började 

jag bearbeta den data jag fått in.  
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Analys/Bearbetning  

Efter varje utförd intervju valde jag att transkribera den information som informanten gav för 

att få klart en intervju i taget och underlätta arbetet. När jag transkriberat alla intervjuer valde 

jag att utforma en tabell för att lättare överskåda svaren från de olika informanterna. I tabellen 

markerade jag sedan ut den information och de citat i olika färger som var väsentliga till 

undersökningen. 

 
Tillförlitlighet och giltighet 

För att undersökningen ska nå en högre giltighet är det viktigt att intervjufrågorna är 

utformade så att de når syftet. När det gäller omfattningen av undersökningen var syftet att ta 

reda på hur några lärare anser sig bedriva undervisningen för att främja 

andraspråksinlärningen i klassrummet och detta har undersökningen uppnått.  

Trost (2005, ss. 15-18) nämner att resultatet av en kvalitativ studie där intervju används som 

redskap blir en tolkning då man inte vet om informationen som informanterna ger är dennes 

sanning eller om det är svaretinformanten tror att jag som undersökare vill höra. När man 

använder sig av intervju måste man dock lita på informanterna att de utgår ifrån sig själva och 

sanningen. Frågorna riktades personligt till informanten och de skulle besvaras utifrån egen 

erfarenhet. Detta ökar tillförlitligheten eftersom det är egna personliga berättelser.  

Eftersom jag använt mig av intervju som metod är det viktigt att i förväg veta vilka hinder 

som kan uppstå och vad som kan påverka tillförlitligheten och giltigheten. För att inte bli 

störda under intervjun valde vi rum där man kunde sitta ostört. Informanten satte även än lapp 

ute på dörren om att intervju pågick. För att inte informanterna skulle känna sig stressade och 

pressade under intervju fick de själva välja tid och dag så att det skulle känna att de verkligen 

hade tiden för att svara på frågorna. Intervjusvaren kan tolkas olika och för att begränsa 

tolkningen är det viktigt att under intervjun anteckna men även spela in. Genom att spela in 

intervjun ökar möjligheten att lyssna om och om igen för att få höra informanternas svar 

(Dimenäs 2007, ss. 49-52). 

 

Etik 

Vetenskapsrådet har arbetat fram fyra olika krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har informanterna i undersökningen 

rätten att utnyttja. I min undersökning har jag tagit del av dessa fyra krav och tänkt etiskt 

genom att tilldela informanterna informationen i form av ett missivbrev. Missivbrevet 

innehåller bland annat information om mitt aktuella syfte och mina frågeställningar men även 

information om att informanten styr över sitt deltagande i studien och den får när som helst 

avbryta sin medverkan. Informanten är anonym och jag som undersöker har tystnadsplikt och 

får endast använda den insamlade data till forskningsområdet (Björkdahl Ordell 2007, ss. 25-

27). Inspelningarna från intervjuerna och materialet från transkriberingen har jag förvarat så 

att ingen utanför studien kunnat ta del av informationen. För att lärarna i undersökningen ska 
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förbli anonyma har jag valt att ge dem fingerade namn och skolan eller kommunen som 

intervjuerna är gjorda i nämns inte heller.   
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Avsnittet är indelat under de olika 

rubrikerna Modersmålets betydelse för andraspråksinläsning, Samarbete mellan skola, 

föräldrar och modersmålsläraren, Anpassningar för andraspråksinlärning, Grupparbete och 

placering i klassrummet, Den synliga andraspråksutvecklingen och Svårigheter som upplevs 

av lärarna. 

Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen 

Samtliga lärare lyfter att modersmålet har en stor betydelse för att lära sig ett nytt språk. Carl 

säger: 

Det är klart det blir lättare om man har begreppskunskapen på sitt modersmål när man ska lära sig 

ett nytt språk. 

Med detta menar Carl att om eleverna inte skulle ha begreppen på sitt modersmål har eleven 

inget att relatera och jämföra med. Har eleven inte denna möjlighet blir det svårare att både 

förklara vad något heter och vad det är för något på svenska.  

Även Agneta säger: 

Den har en ENORM betydelse, inget modersmål är lika med ingen ny kunskap i det nya språket. 

Lärarna lyfter att modersmålet är en stor resurs inom ämnena NO och SO där det finns många 

svåra och abstrakta begrepp. Har eleverna tidigare på sitt modersmål lärt sig olika begrepp 

inom NO och SO är det lättare att lära sig begreppen även på svenska. Har eleverna inte lärt 

sig begreppen tidigare kan man i samarbete med modersmålsläraren översätta och förklara de 

nya begreppen.  

Lärarna berättar även de att tack vare modersmålsläraren har kunnat utveckla sin 

undervisning. När modersmålsläraren i arabiska nu finns på plats öppnas möjligheten till 

stöttning för både lärarna och eleverna. Agneta säger: 

Det är mycket viktigt att få till planering med modersmålsläraren för att eleverna ska få så mycket 

som bara går. 

Eleverna får studiehandledning i klassrummet och med detta menas att modersmålsläraren 

finns i klassrummet som stöttning under undervisningen. De får även 

modersmålsundervisning på skoltid och då missar eleven det som sker i den vanliga 

undervisningen. Carl funderar och tänker: 

Om eleven nu har modersmålsundervisning när de andra har till exempel elevens val, något ute på 

skolgården. Vilket är då mest språkutvecklande för eleven? 

Carl menar här att elevens utveckling i modersmålet är viktigt för att lär sig ett nytt språk 

samtidigt som han ser att eleverna utvecklas språkligt på det nya språket oerhört mycket om 

de får samspela med andra som talar svenska. Detta är ett dilemma då allt ska ske under 

skoltid. Stina lyfter att de finns vissa Familjer som tackar nej till modersmålsundervisningen 
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för att de levt i Sverige i många år och för att de valt bort att prata modersmålet i hemmet. 

Hon säger: 

 Vi ser och känner att dessa elever klarar sig utan modersmålet. 

Med detta menar Stina att dessa elever endast använder sig av det svenska språket som en 

naturlig del i hemmet och i skolan och att de har kommit så långt i utvecklingen att de uppnår 

målen i skolan utan bekymmer. Stina lyfter då att modersmålet inte påverkar dessa elever 

språkligt då deras familjer har en längre bakgrund i Sverige och det svenska språket. Eleven 

kan dock gå miste om sin identitet till ursprungskulturen men hon upplever att dessa elever 

släppt den kulturen och identifierar sig med Sverige och det svenska språket. 

Samarbetet mellan skola, föräldrar och modersmålslärare 

Samarbetet eller kontakten med andraspråkselevernas föräldrar har upplevts olika genom åren 

av lärarna i undersökningen. Stina lyfter att om man backar några år så kunde föräldrar 

droppa in i skolan och hämta sina barn lite när det passade deras vardag. De förstod inte 

riktigt att i den svenska skolan varar skoldagen till en viss tid. Stina säger: 

 

Det var lite mañana tänk över det hela. 

 

Hon upplever nu en helt annan situation. De flesta föräldrarna anpassar sig bättre till kulturen 

och hur den fungerar. Detta tror hon är mycket tack vare den internationella klassen och 

modersmålslärare som finns på plats i skolan. Carl upplever att den kontakt han tidigare haft 

med föräldrarna har varit svår då språket har haft för stora brister. Carl säger: 

Kontakten som varit har då inte varit så utvecklande, den har istället lagts åt sidan. 

När Stina tänker generellt kring om föräldrarengagemanget ökar elevens prestation upplever 

hon att om eleven har engagerade föräldrar som pratar om hur viktigt skolan är oberoende om 

eleven är stark eller svag i skolan så ökar engagemanget och prestationen hos eleven. Hon 

upplever att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån eller om man tidigare gått 

i skolan. Stina säger: 

Många ser sin chans och tar verkligen vara på den när de kommer hit till skolan. 

Med detta menar Stina att hon upplever ett stort engagemang och intresse hos de flesta 

eleverna och föräldrarna med svenska som andraspråk. 

Anpassningar för andraspråksinlärning 

Lärarna i undersökningen har olika erfarenhet av anpassningar i undervisningen för 

andraspråkselever. Det är både språkliga anpassningar men även anpassningar med material 

som lyfts.  

Carl och Agnes berättar att de inte vet eller tänkt på om de anpassar språket men tror att det 

faller sig naturligt då de undervisar i de yngre åldrarna. Även eleverna med svenska som 

modersmål i de yngre åldrarna behöver tydliga instruktioner och språkliga anpassningar på 

olika sätt. Carl som även arbetat med årskurs 4-6 nämner att man då behöver vara mer 
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medveten och tänka mer på språkanpassningen då de elever med svenska som modersmål 

kommit längre i sin språkutveckling och oftast inte behöver så grundliga och konkreta 

instruktioner och teori.   

Då lärarna upplever att den språkliga anpassningen sker automatiskt i de yngre åldrarna lyfter 

det hur anpassningarna kan se ut. Stina och Agneta säger: 

Jag visar alltid väldigt mycket med kroppen. 

Med hjälp av rörelser upplever de att eleverna med svenska som andraspråk förstår lättare 

genom att se något samtidigt som de tar in det muntliga. Stina berättar även att hon brukar 

prata långsammare, hon stannar upp och pekar och visar för att konkretisera och tydliggöra 

det som sägs. 

Då andraspråkseleverna ska utveckla sin kunskap i de olika ämnena i skolan men även det 

som sker socialt runt omkring dem när det gäller normer, värden och seder som skiljer de 

olika kulturerna åt på ett främmande språk blir det mycket som ska läras in på samma gång. 

Stina säger: 

Många ord strömmar förbi som eleverna inte alltid förstår men det får vara så lite ibland, man 

måste försöka lita på sig själv. 

Hon menar att eleverna sköljs över av så många nya begrepp och ny information så de kan 

inte lära allt på en gång. Eleverna ser, hör och deltar och lär sig både språkligt och hur man 

”uppför sig” i de olika vardagliga sammanhangen. Eleverna lär sig alltså utan att det hela 

tiden måste vara ett utpekat och specifikt lärtillfälle.  

Då alla andraspråkselever kommer till Sverige med olika förutsättningar när det gäller tidigare 

kunskap och erfarenhet väljer lärarna att arbeta på lite olika sätt när det gäller anpassat 

material eller inte. Carl lyfter att han inte använt sig av olika material när det gäller elever i 

årskurs 4-6 utan att alla elever har fått samma. Han nämner dock att kraven inte varit de 

samma som till exempel när eleverna ska skriva en text. Stina nämner att hon använder sig av 

ett framtaget material för andraspråkselever som finns i olika nivåer. Hon säger: 

Är det för lätt så hoppar eleven över det och går vidare. 

Med detta menar Stina att eleverna måste utmanas och inte slösa tid på det som eleven redan 

kan.  

Agneta upplever då hon just nu har en årskurs 1 att andraspråkselever lättare flyter med i den 

ordinarie undervisningen när det gäller material då mycket handlar om att lära sig att forma 

bokstäver, skriva och ljuda ihop ord. Trots ganska jämn nivå i kunskapsutvecklingen kan hon 

inte komma ifrån skillnaderna i elevernas ordförråd mellan de elever som har svenska som 

modersmål och svenska som andraspråk och hon blir därför tvungen att anpassa vissa grejer i 

undervisningen.  

Med andraspråkselever måste jag som pedagog tänka ytterligare ett varv och ta hjälp av 

översättningsprogram och mycket bilder. 
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Grupparbete och placering i klassrummet 

De tillfrågade lärarna använder sig alla av grupparbeten i undervisningen. Carl lyfter att han 

arbetar med grupper lite olika beroende på ämne. När det gäller de mer praktiska ämnena som 

i Carls ögon och sätt att arbeta på är matematik, NO och bild placerar Carl eleverna med 

svenska som andraspråk i en grupp där det finns någon stark elev med svenska som 

modersmål som kan förklara och utveckla grupparbetet. När Stina delar in i grupper tänker 

hon att andrapråkseleverna ska placeras med någon som bidrar i ett grupparbete. Det behöver 

då inte vara den kunskapsmässigt starkaste eleven. Hon tittar mer på hur eleven med svenska 

som modersmål uppför sig i en grupp och inte enbart på kunskapen.  

Agnes lyfter att när hon låter eleverna arbeta två och två brukar hon placera 

andraspråkseleven i en grupp om tre för att inte någon ska känna sig utsatt för att inte kunna 

bidra eller inte få något bidrag till det som ska utföras. Stina försöker istället att undvika att 

arbeta två och två och gör istället små grupper.  

När det gäller placering av andraspråkselever i klassrummet tänker lärarna lite olika. Carl har 

inte funderat så mycket på det och tycker att eleven ska vara en i klassen och placeras ut med 

samma förutsättningar som övriga elever. Agnes har valt att placera andraspråkseleverna 

längst fram i klassrummet då hon känner att eleverna lättare sitter och ”drömmer” sig bort 

längre bak i klassrummet. Kontakten upplevs lättare och mer fokuserad om de sitter längre 

fram. Stina väljer att placera de elever som inte är i klassrummet varje dag (på grund av att de 

även går i förberedelseklass vissa dagar i veckan) längre bak och i kanten för att hon upplever 

att hjälpen lättare kan ges utan att störa de andra eleverna i klassrummet. Hon upplever även 

att om det finns en tom bänk mitt i påverkas de övriga eleverna. När andraspråkseleven är 

med i klassen varje dag placeras den utifrån samma förutsättningar som de övriga. Agnes 

lyfter vilka resurser som kan användas runt en placering i klassrummet. Hon tänker att om det 

kommer två elever till Sverige och klassen ungefär samtidigt brukar hon placera dem bredvid 

varandra. Hon säger:  

Det är bra om eleverna får känna trygghet i varandra innan de fått lite koll på de andra eleverna i 

klassen. 

Om det skulle vara två elever i klassen som är samspråkade skulle Stina utnyttja dem som 

resurser för varandra till viss del. Men eleverna skulle dock inte placeras bredvid varandra då 

den som är längst i sin andraspråksutveckling kanske skulle känna sig ”tvingad” till att stötta 

och hjälpa den andra eleven. Detta är i första hand lärarens uppgift. 

 

Den synliga andraspråksutvecklingen 

Samtliga lärare i undersökningen lyfter att eleverna utvecklats språkligt när de får chans att 

uttrycka sig muntligt. Carl säger: 

 Det spontana språket är viktigt. 

Carl lyfter att det är viktigt att andraspråkselever integreras med de elever med svenska som 

modersmål på rasterna för att språket ska utvecklas. Detta förstärker Agnes genom att säga: 
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 Andraspråkseleverna tittar och härmar ofta de andra eleverna. 

Stina tar upp en situation ute på rasten där en kille med svenska som andraspråk deltar i 

puttespel. Det är första våren han spelar putte, alltså endast några få veckor sedan han började 

lära sig spelet. Hon säger: 

 Det känns som om han aldrig gjort något annat. 

Stina menar att killen genom denna interaktion tillsammans med svensktalande elever har lärt 

sig spelets regler snabbt genom gester, ljud och med få svenska begrepp. 

Samtliga lärare i undersökningen berättar att utvecklingen av språket i klassrummet märks när 

andraspråkseleverna börjar räcka upp handen för att svara. Här visas den språkliga 

utvecklingen men även det kulturella, hur man för sig i ett klassrum. Stina lyfter att: 

Är man van vid att sitta i ett klassrum med 50 elever och bara skriva av och skriva av tar det ju ett 

tag innan eleven har anpassat sig till hur det svenska klassrummet fungerar. Det svenska 

klassrummet upplevs nog väldigt fritt. 

Lärarna nämner även att man på ett lätt och konkret sätt kan se utvecklingen av elevens 

språkutveckling när den till exempel producerar text. Man kan se framsteg i utvecklingen för 

varje månad som går.  

Svårigheter som upplevs av lärarna  

Att bli förstådd och förstå, att bemöta eleven på rätt nivå kunskapsmässigt och att vara ensam 

pedagog är svårigheter som lärarna i undersökningen upplever. Stina säger: 

Gud, vad ska jag hitta på nu? Hur ska jag göra detta? Det är lika jobbigt varje gång. 

Med detta menar Stina att osäkerheten följer med för att alla elever är på så olika nivå och har 

olika bakgrund så man måste hela tiden hitta nytt och anpassa till eleverna men även till 

elevgruppen. 

En språklig utmaning som finns är bland annat matsalssituationen när man ska kommunicera 

fram vad eleven får äta och inte samt vad den vill äta. Agnes säger: 

Man vill ju inte att det ska bli fel. 

Med detta menar Agnes att vi måste ha kunskap och förståelse för att vi har olika matkulturer 

och respektera detta.  

Samtliga lärare lyfter att det skulle underlätta skoldagen enormt för alla parter om det funnits 

fler modersmålslärare att tillgå. Man skulle även ha någon slags gemensam bank med 

framtaget material i olika områden och nivåer för att spara arbete och tid åt varandra. Stina 

säger 

Det är inte ett gäng andraspråkselever som kan göra samma sak utan alla har olika bakgrund, olika 

förutsättningar och kunskap. 
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Stina menar att en av de större utmaningarna är att tillgodose allas behov genom att hitta rätt 

och varierande material som hjälper eleven i både sin språk- och kunskapsutveckling. 

Trots svårigheterna och utmaningarna när det gäller resurser, material och tid upplevs lärarna 

som positiva i arbetet kring språkutvecklingen. 
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DISKUSSION 
I denna diskussion kommer resultatet av hur lärare anser att de bedriver undervisningen för att 

främja språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet diskuteras under rubrikerna 

Tillägna sig ett nytt språk, Språkutveckling i grupp, Spontan interaktion för 

andraspråksinlärning, samarbete och motivation och Anpassningar i undervisningen som 

kopplas till tidigare forskning i bakgrunden och den teoretiska ramen. Under detta avsnitt 

kommer även metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Tillägna sig ett nytt språk 

I skolan där intervjuerna utfördes finns en modersmålslärare i arabiska på plats känner lärarna 

att arbetet underlättats och att det är lättare att vägleda eleverna. Samtliga lärare anser att 

modersmålet har en enorm påverkan på inlärningen av ett andraspråk. De säger att om 

eleverna har en bredare begreppskunskap på sitt modersmål är det lättare att lära sig 

begreppen på det nya språket. Cummins (2001, s. 10) och Wedin (2011b, s. 35) lyfter båda att 

vi lär oss ett nytt språk lättare genom att använda oss av våra tidigare kognitiva kunskaper för 

att ta in de nya. Det vi tidigare har lärt oss blir en grund i inlärningsprocessen och den blir mer 

effektiv. Det blir även lättare om vi kan vi knyta ihop nya begrepp och kunskaper med de 

gamla kunskaperna. Vygotskij (2010, ss. 352-356) menar att barn lär sig ett nytt språk med 

hjälp av sina tidigare kunskaper i modersmålet. De barn som skapat sig en större grund kan 

lättare dra paralleller med tidigare begreppskunskap. När barnen lär sig begrepp på det nya 

språket så höjs även nivån på kunskaperna i modersmålet. Salameh (2012, s. 33-35) nämner 

att skulle eleverna inte fortsätta sin utveckling i sitt modersmål blir det ett avbrott i 

begreppsutvecklingen som då kan begränsa eleverna att även lära sig det nya språket. Läraren 

som även har erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs 4-6, där ämnena automatiskt blir 

mer teoretiska och innehåller flera svåra begrepp upplever att det tar längre tid och är svårare 

att lära sig det nya språket trots bredare kunskap i modersmålet. Läraren som undervisar i 

årskurs ett menar att eleverna i denna ålder befinner sig ungefär i samma utvecklingsfas 

kunskapsmässigt, som eleverna med svenska som modersmål och detta gör att 

andraspråkseleverna redan från start får med sig det ”rätta” språket och i längden utveckar en 

bättre svenska (fonologiskt) än de elever som kommer senare till Sverige. Abrahamsson och 

Hyltenstam (2004, ss. 221-224) menar att barn som är under nio år tillägnar sig andraspråket 

snabbare och lättare än vuxna då deras hjärnor är mer flexibla och lär sig det nya språket mer 

spontant. Men när de kommer upp i åldern blir de mer beroende av att använda sig av sina 

tidigare kunskaper i modersmålet för att förstå och tillägna sig det nya språket. Har eleverna 

tidigare gått i skolan i sitt hemland och skapat sig en bra grund på sitt modersmål lär de sig 

andraspråket fortare (Thomas och Colliers 1997). Abrahamsson (2009, ss. 224-225) som 

lyfter Cathrine Snow’s undersökning där tester har genomförts i olika åldrar visar dock att de 

är de vuxna som tillägnar sig språket fortast. Kritik som riktats mot hennes undersökning är 

bland annat att testerna var utformade på för hög nivå och detta resulterade i att de yngsta 

eleverna fick dåliga resultat.  
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En lärare nämner att de flesta föräldrarna tackar ja till modersmålundervisning men att det 

finns ett fåtal som tackar nej på grund av att de bott i Sverige och blivit ”försvenskade” och 

även valt bort att prata modersmålet i hemmet. Flera forskare som Cummins (2001, s. 10) och 

Wedin (2011b, s. 35) nämner att elevernas språkutveckling blir mer effektiv och om eleverna 

har tidigare språkkunskaper underlättar det vid andraspråksinlärningen då de kan sätta saker i 

sammanhang och dra paralleller. Då dessa familjer valt bort modersmålet i tidigare 

generationer är det svenska språket elevernas ”modersmål”. En lärare nämner dock att eleven 

kan gå miste om sin kulturella identitet men hon upplever att dessa familjer identifierar sig 

med den svenska kulturen och språket. Modersmålsundervisning i skolan är inget krav utan 

väljs av vårdnadshavarna. Enligt Skollagen (Kap 10 7 §) ska eleverna erbjudas 

modersmålsundervisning om de har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i 

detta fall. Eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas i 

hemmet.  

En lärare lyfter sina tankar kring modersmålsundervisningen som idag är under skoldagen och 

krockar med annan undervisning. Läraren funderar och undrar vad som är mest utvecklande 

för eleven, modersmålet eller att delta i den ordinarie undervisningen i klassrummet där 

samspelet med elever som har svenska som modersmål äger rum. Interaktion är något som 

både Wedin (2011a, s. 214) och Thomas och Colliers (1997, s.50) nämner som en viktig 

faktor för andraspråksinlärning. Deltar eleverna i en interaktiv sociokulturell miljö i 

klassrummet ökar de sina kunskaper i språket.  

Språkutveckling i grupp 

Lärarna i undersökningen använder sig alla av grupparbeten i olika former i undervisningen. 

När de delar in sina elever i grupper har de alla en tanke kring hur de placerar 

andraspråkseleverna. Tankarna bakom hur de placeras skiljer sig lite beroende på vilket ämne 

som grupparbetet sker i. En lärare tänker på att andraspråkseleven ska hamna i en grupp där 

det finns minst en kunskapsmässigt stark elev som kan hjälpa till att förklara och utveckla 

grupparbetet medans en annan lärare istället skulle placera andraspråkseleven i en grupp där 

det finns någon/några elever som bidrar och vet hur man för sig socialt i ett grupparbete, det 

måste alltså inte vara en kunskapsmässigt stark elev. Gibbons (2009, ss. 39-40) säger att det 

som händer när eleverna jobbar i grupp är att de får höra när andra pratar, de får chansen att 

delge andra sina tankar och kunskap. Det skapar en trygghet att tillsammans komma fram till 

målet. Språket används här i ett sammanhang och det skapar en meningsfullhet och ett driv 

hos eleven. Vygotskij (2010, s.330-331) menar att eleverna blir klokare och starkare av att 

arbeta i grupp. När eleverna samarbetar med varandra klarar de av mer tillsammans än den 

vad den enskilda individen hade klarat.  

Lärarna säger att de aldrig skulle sätta en andraspråkselev tillsammans med endast en elev 

med svenska som modersmål i ett par utan då skulle de göra en grupp om tre. Detta för att 

ingen ska känna att den inte kan bidra eller inte får bidrag på grund av språkliga brister. Det är 

bra att arbeta i grupp då eleverna inte behöver känna enskild press utan de kan ta till sig 

kunskap genom att höra sina klasskamrater prata. Gibbons (2009, ss. 36-37) nämner att det är 

viktigt för eleverna att tränas i att tänka högt, delge andra sina tankar för att utvecklas 

språkligt.  För att ett grupparbete ska vara utvecklande både språkligt och kunskapsmässigt 
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lyfter Gibbons (2009, ss. 39-40) att det måste ligga på en nivå som eleverna behärskar 

samtidigt som det ska utmanas i nästa steg. För att alla ska kunna bidra på något sätt är det 

viktigt med tydliga instruktioner, helst på flera olika sätt. Detta ger andraspråkseleven större 

chanser att bidra i gruppen. Vygotskij (2001, ss. 329-333) nämner att de uppgifter som 

tilldelas till eleverna måste vara utformade på rätt nivå för att de ska kännas meningsfulla. 

Barnen behöver utmanas i närmsta utvecklingszonen och med det menar han att eleven ska 

klara uppgiften med hjälp av stöttning för att nästa gång klara den själv. Wedin (2011b, s. 74) 

nämner även hon vikten av att ge eleverna instruktioner på olika sätt, muntligt, skriftligt och 

genom bilder ger en större effekt på språkutvecklingen.  

Spontan interaktion för andraspråksinlärning 

Samtliga lärare i undersökningen trycker på att de ser en stor utveckling i språket hos eleverna 

på rasterna och säger att det spontana språket är viktigt. De menar att det är språkutvecklande 

för andraspråkseleverna att umgås med elever som har svenska som modersmål på rasterna. 

En lärare berättar att eleverna spelar mycket puttekula på rasterna, här lyfts specifikt en kille. 

Han har under kort tid lärt sig spelets regler med hjälp av gester och ljud. Gibbons (2009, ss. 

18-21) menar att när barn lär sig ett nytt språk ska det vara situationsbundet och konkret. 

Spelet på rasterna har lärts in under tiden spelet pågått, inte uppdelat teori och praktik. 

Salameh (2012, s. 28) lyfter att andraspråket utvecklas snabbare om den sociala interaktionen 

sker spontant och i vardagen. Hon nämner en undersökning som gjorts i Holland och visar att 

flerspråkiga barn som inte bodde i och var integrerade i samhället och hade jämnåriga talare 

runt omkring sig utvecklade sitt språk långsammare. Vygotskij (2010, s. 330) menar att barn 

lär sig genom att imitera men att det den ska imitera måste ligga på den rätta intellektuella 

nivån för att kunna fullfölja processen.  

Samarbete och motivation 

En lärare i undersökningen lyfter generella tankar om att föräldrarnas engagemang ökar 

elevernas motivation och att prestationen ökar. Det nämns att det inte är pressen av att 

prestera hemma som är bra utan att föräldrarna visar ett intresse och visar att skolan är en 

viktig del av livet både om man har lätt för sig eller inte. Salameh (2012, ss. 184-186) nämner 

att engagemanget från föräldrarna ökar elevens motivation och engagemang till att lära. Det 

studsar tillbaka och blir en effekt av att föräldrarna blir ännu mer engagerade. Lärarna i 

undersökningen upplever att engagemanget och kontakten med föräldrar har ökat sedan de 

fick tillgång till en modersmålslärare stationerad på skolan. Kontakten upplevs lättare och 

man drar sig inte ifrån de språkliga svårigheterna. Abrahamsson (2009, ss. 205-207) lyfter 

Gardners forskning om att de sociala faktorerna som motivation och attityd är viktiga för att 

lära sig ett nytt språk. Motivationen behövs för att eleverna ska vilja lära sig det nya språket 

och attityden påverkar de föreställningar och värderingar man har innan de ska lära sig det 

nya språket. Attityden påverkar alltså motivationen. Zaho (2015, ss. 2233-2236) lyfter att 

motivationen skapas om eleven får känna självförtroende och detta leder då till att eleven har 

mål, önskningar och ambitioner om att lära sig språket och annan kunskap.  
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Anpassningar i undervisningen 

Några av lärarna i undersökningen nämner att de inte tänker på om de anpassar språket i 

undervisningen då de undervisar i de yngre åldrarna och då faller det sig naturligt att vara 

tydlig och anpassa språket även för de eleverna med svenska som modersmål. Hajer & 

Meestringa (2014, s. 18) nämner att lärare måste ha en medvetenhet av vad de ska ta tillvara 

på hos eleven för att nå den optimala språkutvecklingen. Lärarna behöver vara medvetna och 

göra medvetna val för att ta tillvara på elevernas förkunskaper, förstärka deras flerspråkiga 

identitet genom att ha höga förväntningar på eleven, läraren ska stegvis bygga inlärningen och 

läraren ska bjuda in till samarbete för att låta eleverna utvecklas i sitt skolspråk. Gibbons 

(2009, ss. 18-21) säger att när ett barn lär sig ett språk är det viktigt att undervisningen och 

lektionsmomenten är konkreta. Gester, miner och tydlighet krävs för att eleverna ska kunna 

läsa av och förstå. Några av lärarna nämner att de brukar stanna upp och prata långsammare 

när de har teori eller ska ge instruktioner. De använder sig mycket av kroppsspråket, pekar 

och visar för att försäkra sig om att andraspråkseleverna förstår. En av lärarna berättar även 

att man inte kan anpassa allt språk så att eleverna förstår. Det är många begrepp och mycket 

kunskap som strömmar förbi hela tiden. Vygotskij (2010, s. 339) nämner att barnen går från 

det kända till det okända när de går från ett vardagsspråk till ett vetenskapligt språk. Om 

eleverna får chansen att lära sig begreppen i ett sammanhang med tillhörande material 

kommer utvecklingen at ske snabbare och mer spontant utan att behöva tänka på 

”inlärningen”. När eleverna inte lär sig nya begrepp och ny kunskap lär det sig istället hur det 

fungerar socialt i olika sammanhang. Gibbons (2009, ss. 18-21) menar att världen över har vi 

olika kulturella sätt att utföra olika handlingar på som till exempel mötet med andra 

människor och hur språket används i sammanhanget. Obondo (1999, s. 36) nämner samtidigt 

som ett språk lärs in lär sig eleverna även normer, värderingar och seder. En lärare lyfter att 

har eleven tidigare i sitt hemland suttit i ett klassrum med 50 elever och bara skrivit av är 

detta en stor skillnad om man jämför med vad som händer i ett svenskt klassrum. Även detta 

är saker som andraspråkselever tar in och lär. 

 
Metoddiskussion 

Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur lärare anser att de bedriver 

undervisningen för att främja språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet. För att 

få reda på detta var tanken från början att använda mig av fokusgrupp som metod. Tanken var 

att en fokusgrupp skulle skapa diskussion och öppna tankar hos de olika deltagarna. Metoden 

tror jag i mitt fall hade fått informanterna att känna sig mer bekväma och våga prata mer, det 

hade inte blivit lika personligt som vid en enskild intervju. Då det praktiska med tid och dag 

inte fungerade mellan de olika informanterna fick jag istället använda mig av enskilda 

intervjuer. Detta fungerade bra men jag tror att jag hade fått bredare och djupare svar i form 

av en fokusgrupp. Jag gjorde någon justering på frågorna när jag ändrade från fokusgrupp till 

intervju. För att resultatet skulle gett en bredare bild med mer information hade det varit bra 

om jag intervjuat fler lärare. Då tidsbristen för de lärarna som ställde upp var stor så hade de 

inte hunnit fundera över frågorna i förväg och detta kan ha påverkat svaren. Svaren kanske 

hade blivit matigare om informanterna i förväg hade tänkt kring frågorna.  
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Mitt urval av lärare som undervisar elever med andraspråkselever integrerat med elever som 

har svenska som modersmål i klassrummet valde jag ut utan att veta deras erfarenhet och 

inställning till uppdraget. Skolan som lärarna arbetar på har en längre erfarenhet av 

andraspråkselever men de var nya med att ha tillgång till en modersmålslärare. Då det visat 

sig vara viktigt att ha en modersmålslärare för lärarnas och elevernas utveckling hade det 

troligtvis gett mer till undersökningen om jag valt en skola med fler andraspråkselever, längre 

erfarenhet och fler resurser.  

Då jag inte använde mig av någon pilotstudie så upplevde jag att de tre sista intervjuerna 

bestod av fler följdfrågor som gav djupare svar då den första intervjun blev mer som en test. 

Jag upplever att jag uppnått mitt syfte men för att få ut all information som kan bidra till 

resultatet av undersöknigen hade det varit en fördel att vara fler personer som tillsammans 

analyserat materialet som blev av intervjuerna. När man arbetar själv kan man gå miste om 

data då man bara har två ögon och ”ett” tänk att analysera med.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Undersökningens syfte är ett aktuellt område att ta del av för min kommande yrkesroll som 

lärare. Det finns många engagerade lärare ute i verksamheten som tycker att undervisningen 

för andraspråkselever är både en rolig utmaning men även en utmaning med många brister 

och svårigheter. De brister som finns ute i verksamheter är tid, material, resurser och kunskap. 

Att behöva möta och undervisa andraspråkselever är inget som är nytt men det har blivit 

väldigt påtagligt då många flyr sitt land och invandringen har då ökat till Sverige. Uppdraget 

som lärare är att ge alla individer möjlighet att utvecklas. För att vi som lärare ska klara 

uppdraget är det viktigt med utbildning för att förnya och bygga på vår kunskap i takt med hur 

samhället, landet och världen förändras. Då andraspråksinlärning är en del skolans vardag är 

det viktigt att få kunskap om andraspråksinlärning redan på högskolan. Hur går man tillväga? 

Vad ska man tänka på och vad ska man göra? Hade kunskapen kring andraspråksinlärningen 

funnits hos de verksamma lärarna hade osäkerheten varit betydligt mindre och tiden hade 

kanske inte blivit så knapp, då man kan vara effektiv med hjälp av sin kunskap och säkerhet. 

Eleverna behöver stödet från skolan och lärarna redan från dag ett för att påbörja sin process i 

språkutvecklingen. Vi lärare behöver ha stöd först och främst från skolan och ledningen men 

även av varandra, av modersmålslärare och andra resurser för att underlätta arbetet och vara 

säker på att utvecklingen går framåt både i språket men även kunskapsmässigt. Att få ha 

tillgång till modersmålslärare visar positiv effekt hos elever men även hos lärare. Varför kan 

inte lärarnas önskemål om fler modersmålslärare inte kan införlivas när det finns så många 

människor som besitter språkkunskaper i landet? Hur ser utbildningen ut för att bli 

modersmålslärare? För att underlätta olika situationer i skolan som sker på grund av språkliga 

svårigheter mellan olika parter kanske man skulle ha använt sig av resurser med olika 

språkkunskaper men som inte är modersmålslärare. Resurserna hade kunnat vara till hjälp och 

stöttning både i och utanför klassrummet.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  

 
1. Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med andraspråkselever? 

 

2. Berätta hur du tänker när du arbetar med andraspråks elever. 

- Organisation i klassrummet? Hur placeras eleverna med svenska som andraspråk i 

klassrummet? Om grupparbeten används hur tänker ni kring placering av eleverna då? 

 

3. Använder ni er av något speciellt material? Om ja, vad, hur, när och varför? 

 

4. Anpassas arbetsuppgifterna för eleverna med svenska som andraspråk eller är det 

samma uppgifter som för de elever med svenska som modersmål? Om ja, ge några 

exempel. 

 

5. Anpassar ni språket i undervisningen? Om ja, hur? 

 

6. På vilket sätt ser ni att elevens språk utvecklas? 

 

7. Vilka svårigheter stöter ni på i undervisningen? 

 

8. Vilken betydelse anser ni att modersmålet har för elevens utveckling i andraspråket? 

 

9. Hur ser ni på sammarbetet mellan modersmålslärare, föräldrar och hur arbetar ni med 

detta? 

 

10.  Finns det något ni skulle vilja förändra? 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 
Missivbrev 

 

Hej, jag är student på Högskolan i Borås. Jag läser Grundlärarutbildningen F-3 och ska nu 

skriva mitt sista examensarbete. Mitt syfte med studien är att undersöka hur lärare anser att 

bedriver undervisning för att främja språkutvecklingen hos andraspråkselever i klassrummet.  

Jag söker nu lärare som vill delta i min studie i form av en fokusgrupp. Det innebär att vi 

kommer att sitta i en grupp där frågorna i studien kommer att diskuteras tillsammans. För att 

få rikligt med data kommer jag i förväg skicka ut de frågor som ska diskuteras. För att inte 

känna oss stressade ber jag er avsätta ca 90 minuter. Under diskussionstillfället kommer jag 

att spela in för att lättare analysera svaren till min undersökning.  

Du som informant har olika rättigheter utifrån de etiska forskningsreglerna. Din medverkan är 

frivillig och du får när som helst avbryta intervjun och din medverkan i studien. Du kommer 

att vara anonym i undersökningen och de data som samlas in kommer endast användas i 

forskningssyfte.  

Jag vore tacksam för din medverkan.  

Om du kan tänka dig att medverka i studien kontakta mig snarast så att vi sedan kan boka in 

en tid som passar de deltagare som tackar ja till att delta. Gärna i slutet av v.16 eller någon 

gång v.17. För att flera ska kunna delta är en eftermiddag bra. 

Jag har endast kontaktat lärare på er skola. Jag hoppas att vi kan få ihop ett tillfälle för en 

givande diskussion. 

Med vänliga hälsningar 

Charmaine Kindgren 

Kontakt via mail: 

XXXXXXXXXX 
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