
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

                                                   Estetisk- filosofiska fakulteten 
 
 
 
 

Eldina Garibovic 
 

 
Arbetssätt för elever med svenska som 

andraspråk 
 

Tips på hur pedagoger kan arbeta.  
 
 

Working for pupils with Swedish as a second language 

 
Tips on how educators can work. 

 
Examensarbete 15 högskolepoäng 

Lärarprogrammet 
 
 
 
 

Datum/Termin: 2010-01-26 

Handledare: Elisabeth Björklund 

 
 

 



 2 

 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur pedagogerna idag arbetar med elever 

som har annat modersmål än svenska. Undersökningen har genomförts med hjälp av tre 

kvalitativa forskningsintervjuer. Den har visat att några pedagoger anser att inkluderingen i 

den ordinarie klassrumsundervisningen har varit det som gett bäst resultat för elevernas 

språkutveckling. Det har gett störs möjligheter till diskussioner och grupparbeten.  

Pedagogerna har gett tips på hur man kan arbeta med dessa elever för att de ska utvecklas 

inom svenska språket. Jag har genom litteraturen visat att flerspråkighet öppnar många vägar 

för barnen, men det sätter även hinder. Hinder som kan stoppa elevernas språkutveckling men 

även den sociala utvecklingen. Kursplanen för svenska som andraspråk visar att eleverna ska 

utveckla den språkliga kompetensen så de kan kommunicera i olika sammanhang.  
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Abstract  

The purpose of the study was to examine how teachers currently working with students who 

have a mother tongue other than Swedish. The investigation has been carried out using three 

qualitative research interviews. It has been shown that some educators believe that inclusion 

in the regular classroom instruction has been giving the best results for students' language 

development. It has provided great opportunities for discussion and group work. Teachers 

have given tips on how to work with these students so that they develop in the Swedish 

language. I have been through the literature revealed that multilingualism opens up many 

avenues for children, but it also puts obstacles. Barriers preventing students' language 

development but also social development. Syllabus for Swedish as a second language show 

that the students will develop the linguistic skills so they can communicate in different 

contexts. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Skolverket visar genom rapporten ”med annat modersmål” att cirka en femtedel av eleverna i 

grundskolan har annat modersmål än svenska. Det kan vara elever som är födda i annat land 

eller som har föräldrar som är födda i ett annat land. Jag tycker då att eleverna är tvåspråkiga. 

Många kan se det som en tillgång, men vissa kan kanske se det som ett språk för mycket. Min 

åsikt är att det är en tillgång att kunna många språk eftersom jag själv är flerspråkig. Min 

personliga åsikt är att Sverige ses idag som ett mångkulturellt land. Elever med annat 

modersmål än svenska är relativt många. Kursplanen för ”svenska som andraspråk” trycker på 

att eleverna ska utveckla den språkliga kompetensen inom det svenska språket. Här nedan har 

jag tagit in ett citat från kursplanen för ämnet ”svenska som andraspråk” som förklarar kort 

vad som förväntas att eleverna ska uppnå.   

 

”Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall tillägna 

sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen och 

kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället.” 

  Skolverket (2008)  

 

Som pedagog kan det vara svårt att veta var man ska börja, och hur man ska gå till väga för att 

arbeta med dessa elever för att främja deras språkutveckling. Jag har länge varit intresserad av 

hur man kan arbeta för att inkludera dessa elever i klassrumsundervisningen. Kursplanen visar 

vad det är eleverna ska uppnå, men inte hur pedagogerna ska gå till väga. Eleverna ska 

utvecklas kunskapsmässigt samtidigt som de ska lära sig ett nytt språk. Det kan bli mycket 

tråkigt och mödosamt om inte omgivningen, inräknat pedagog, föräldrar och kompisar 

bekräftar att det är en kunskap i sig att kunna många språk. Tvåspråkig utveckling kan tolkas 

lite olika beroende på erfarenheterna. Jag har därför här nedan valt ut två begrepp där jag 

utgår från mina egna definitioner. Jag tycker de är viktiga och kommer att använda mig 

mycket av dem i detta examensarbete.  
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1.2 Begrepp. 

Modersmål: 

Är det språk som eleven identifierar sig med, det språk som man kan bäst och har växt upp 

med. Man kan även definiera det som att det är det språket som mamman talar, språket som 

man hör redan i mammas mage.  

 

Tvåspråkig: 

Tvåspråkig är man när man kan tala två språk. Ett barn kan inte behärska båda språken lika 

bra, för att de används ofta i olika sammanhang. Det kan vara ett språk med familjen och ett 

språk i skolan. Att eleven kan kommunicera på två språk, definierar jag som tvåspråkig.  

 

 

1.3 Syfte:  

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur klasslärare och lärarna i svenska 

som andraspråk arbetar med elever som har annat modersmål än svenska. 

 

1.4 Frågeställningarna 

 

1. Vilket arbetssätt använder pedagogerna när de arbetar med elever som har annat 

modersmål än svenska?  

2. Vilka hinder ser de för dessa elever?  

3. Hur följer lärarna upp elevernas språkutveckling?  
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2. Litteraturgenomgång.   

2.1 Språklig medvetenhet. 

 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning 

av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att 

eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det 

svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål. 

  Skolverket (2008)   

 

 

Enligt min tolkning av detta citat så ska svenska som andraspråkseleverna uppnå den 

språkliga medvetenheten under kursen ”svenska som andraspråk” som de svenskfödda 

eleverna uppnår innan skolstarten. De ska även kunna uppnå den språkliga medvetenheten 

som om svenska vore deras första språk. Jag har därför valt i detta stycke att förklara vad den 

språkliga medvetenheten innebär.  

 

Stadler (1998) skriver om den språkliga medvetenheten och vad det innebär att vara språkligt 

medveten. För att kunna föra fram tankar och känslor verbalt krävs det att vi har ett språk så 

vi kan föra fram det. Att tala innebär att barnet för fram tankar och känslor utan någon 

ansträngning, grammatiken och uttalet finns oftast med när de har ett flytande tal. Stadler 

(1998) menar också att talet inte kräver lika mycket ansträngning som skriftspråket gör. 

Skriftspråket har regler och kräver ett mer abstrakt tänk. Skriftspråket kräver att barnen kan 

läsa ut ord från skrivna bokstäver. Det gäller för barnen att uppfatta språkets form och 

innehåll.  

 

Dahlgren m.fl. (2008) menar att språklig medvetenhet innebär att barnet kan tala, läsa, skriva 

och lyssna. Barn är oftast språkligt medvetna utan att de vet om det, de har lärt sig att härma 

och iaktta andra i sin omgivning. Liberg (2006) är en av författarna som skriver att barnens 

utveckling mot den språkliga medvetenheten sker med hjälp av kommunikationen. Mycket av 

den språkliga medvetenheten är sådant som barnet lär sig på egen hand genom att iaktta. 

Stadler (1998) skriver att den språkliga medvetenheten innebär att barnen förstår sambandet 

mellan skriftspråk och talkspråk, men även förstår betydelsen av språkets innebörd och form. 

Då barnen förstår vad bokstäver betyder, att de kan läsas och ljudas då har de kommit en bit i 

den språkliga utvecklingen. Ladberg (2000) skriver att ordförrådet (lexikonet) består av två 
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delar. Aktivt ordförråd innebär att eleven kan säga ordet. Den andra är ett passivt/receptivt 

ordförråd som innebär att eleven förstår ordet först när den får höra det.  

 

 

2.2 Den språkliga basen och utfyllnaden. 

Ladberg (2000) skriver om den språkliga basen och utfyllnaden. Språklig bas innebär allt det 

som barnen lär sig innan skolan börjar, grammatik, uttal och flytande tal (morfologisk 

medvetenhet). Barnet har också börjat utveckla ordförrådet, och förstå hur språket används i 

olika situationer. Den språkliga utfyllnaden innehåller ordförråd, läran om språkets 

användning och skriftspråk. Det är även något som en människa utvecklar hela livet, bland 

annat nytt ord och fraser. Författaren menar också att dessa är avgörande för vilka situationer 

språket används i. För att utveckla så många delar som möjligt, bör situationerna för 

språkanvändningen variera. De ska kunna kommunicera i så många olika sammanhang som 

möjligt. Ladberg (2000)  

 

Bergman (1998) tar i skolverkets publikation Att undervisa elever med svenska som 

andraspråk upp språkets bas som en viktig punkt. Även hon skriver att det är språkets bas 

barnet behärskar före skolstarten. Eftersom pedagogerna oftast utgår från att barnet redan har 

en bas i sitt modersmål, läggs det därför inget arbete på den språkliga basen i andraspråket, till 

följd av att eleven redan vet hur han/hon ska göra. Språkinlärningen på det andra språket går 

oftast direkt till utfyllnaden, och om eleven har kommit en bit på väg på utfyllnaden på 

modersmålet är det ytterligare ett försprång menar Bergman (1998). Hon menar även att 

eleven oftast har skaffat sig kunskaper om omvärlden. Det enda som återstår är att sätta ord på 

kunskaperna på det andra språket.  

 

Elever som börjar med ett nytt språk i skolåldern behöver fortsätta med modersmålet vid 

sidan av det nya för att utveckla båda enligt Håkansson (2003).  Bergman (1998) menar att 

allt det som ett barn i Sverige har lärt sig fram till skolåldern är något som ett nyanlänt barn 

till Sverige ska lära sig på kort tid, alla böjningsformer, fraser, och grammatiska 

uttrycksmöjligheter som ett barn har hört flera hundra gånger under åren före skolstarten. 

I ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” från Skolverket (2008) står det att skolan 

bör utgå från var eleven befinner sig kunskapsmässigt i alla ämnen.  
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– kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga      

   till problemlösning, 

– ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras, 

– överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp innebär  

   för den aktuella eleven  

                Skolverket 2008  

 

2.3 Hinder för barn med tvåspråkig utveckling. 

Att elever inte ska tappa sitt modersmål och identitet är något som många författare är överens 

om. Håkansson (2003) skriver att elever inte kan utveckla ett fullständigt andraspråk om inte 

modersmålet är tillräckligt utvecklat. Elever som inte får positiv respons på sitt första språk 

vill oftast förknippas med sitt andra språk, vilket oftast har bidragit till sämre språkutveckling 

enligt Håkansson (2003). Hon poängterar omgivningens betydelse för språkutvecklingen hos 

eleverna. När till exempel pedagogerna är inställda på att tvåspråkighet är en tillgång, då blir 

det en tillgång och inte ett hinder. 

 

Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund redovisades i en rapport av PISA 2000. De 

tog upp att 14 % av eleverna med utländsk bakgrund, klarade inte skolverkets nationella prov 

år 1998. År 1999 var det 36,1 % som inte klarade upp till målen i årskurs nio. Det som 

uppmärksammades extra mycket var att infödda elever hade bättre resultat än elever som var 

födda utomlands. De poängterade även att föräldrarnas socioekonomiska status spelade stor 

roll. Föräldrar som hade högre utbildning och jobb prioriterade elevernas skolgång mer än vad 

lågutbildade och arbetslösa föräldrar gjorde. Skillnader som dessa fanns i många länder, som 

till exempel i Tyskland och Danmark. De tar även upp att dessa skillnader finns i Sverige 

också, fast inte lika tydligt som i andra länder. Undersökningen ”Med annat modersmål” från 

2008 som skolverket har gjort visar att ämnet svenska som andraspråk ses mer som ett 

stödämne för elever som behöver mer hjälp än som ett ämne för elever med svenska som 

andraspråk. Den visar även att elever som har deltagit i kursen svenska som andraspråk har 

sämre resultat i svenska när de går ur årskurs nio, jämfört med elever som inte deltagit.  

 

Elever som har gått på modersmålsundervisning behärskar oftast svenska språket bättre än 

elever som inte gått. De utvecklar båda språken vid sidan av varandra. Det framgår även att 

modersmålsundervisning oftast äger rum efter skoltid, vilket är en anledning till att många 

elever avstår från den. Håkansson (2003) skriver att elever som har ett väl utvecklat 

modersmål har lättare att tillägna sig ett annat språk.  
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2.4 Kommunikationens betydelse. 

Hela vår värld är uppbyggd på kommunikation. Människor kommunicerar för att lära av 

varandra men även för att föra fram olika budskap. Ladberg (2000) skriver om 

kommunikationens betydelse vid språkutvecklingen hos barn och vuxna. Ladberg (2000) har 

gjort en lista på vad man gör när man kommunicerar, det kan till exempel vara att man 

fantiserar, hälsar, skämtar och mycket mer. Hon menar även att språket är ett verktyg som 

hjälper människorna att kommunicera.  

 

Ladberg (2003) skriver att barnen ofta kan göra sig förstådda muntligt med hjälp av gester. 

Det är skriftspråket som tar längre tid att utveckla. Arnberg (2004) skriver att barnen tillägnar 

sig språket och kommunikationens olika koder mest genom iakttagelser. Barnen har härmat 

och iakttagit föräldrarna som små, och vet hur de ska uppföra sig i olika situationer. Vid 

inlärningen av ett nytt språk, går de samma väg. Genom övning av språket i olika situationer 

lär de sig kommunicera på ett andra språk. Andra författare som Harding & Riley (1993) 

skriver att barnen lär sig språk genom verbal kommunikation. Redan efter det att barnet kan 

två ord, är den verbala kommunikationen igångsatt. Med hjälp av omgivningen och 

kommunikationen lär barnet sig de grammatiska reglerna och fler ord tillkommer.  

 

Hamers (2004) skriver att kommunikationen är ett verktyg för språket, och att den har en 

övergripande betydelse i de flesta kulturerna för att göra sig förstådd. Att kommunikationen 

spelar roll för elevernas språkutveckling är något som framgår tydligt i litteraturen. Ännu en 

författare, Einarsson (2004) skriver mycket om kommunikationens betydelse för språket. Han 

tar upp begreppet kommunikationsvärde, vilket innebär värdet på den kommunikation som 

sker. Vuxna har oftast ett bra kommunikationsvärde, de vet hur de ska kommunicera i olika 

situationer. Han menar att elever behöver tränas för att kunna värdera kommunikationen. Det 

gör de bäst genom att engageras i de situationer där de får tillfälle att öva på det. Ladberg 

(2003) nämner kommunikationens två delar, samtalspråket och tankespråket. Samtalspråket 

kan en elev behärska bara med några få ord. Eleven kan förklara en lek genom att använda 

kroppen som hjälpmedel. Att behärska tankespråket innebär bland annat att kunna diskutera, 

förklara, och sätta ord på upplevelserna. Det är tankespråket som oftast tar långt tid att 

utveckla. Witting skriver att kommunikationen är viktig men att de som talar måste vara 

förtrogna med till exempel den fonologiska uppbyggnaden och ha en grammatisk struktur i 

talet. Här nedan har jag plockat ut ett citat från läroplanen för svenska som andraspråk som 

visar hur viktigt det är med den muntliga färdigheten hos eleverna. Den visar hur eleverna ska 
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kunna kommunicera, och vilka olika situationer de ska göra sig förstådda i. Detta är dock de 

lägsta målen som eleven ska ha uppnått i årskurs tre.  

 

”kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och 

 kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att 

ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.” 

  Skolverket (2008)  

 

2.5 Tryggheten i språket 

Elever som kommer till ett nytt land och inte behärskar det nya språket, kan lätt känna sig 

utanför. Den verbala kommunikationen fungerar oftast inte direkt, och det kan därmed 

uppkomma många missförstånd med klasskamraterna. Ladberg (2000) 

Elever som inte kan språket behöver hjälp, stöttning och medel som kan underlätta 

kommunikationen och dess utveckling. Två viktiga faktorer som författaren Ladberg (2000) 

tar upp är trygghet och tid. Eleverna behöver känna trygghet och veta att de får tid på sig 

annars kan det bli motsatt effekt. Automatiken som finns i modersmålet tar oftast längre tid att 

utveckla i ett andra språk. Ladberg (2000) menar även att tryggheten ligger som grund för 

språkutvecklingen. När eleven känner sig trygg med omgivningen och vågar tala, kommer 

även automatiken snabbare. 

 

Evenshaug & Hallen (2001) förklarar att språket är som en växt. Växten behöver vattnas och 

tas om hand för att den ska växa, bli en stor växt och kunna utvecklas. Barnen behöver 

stimulans och stöd för att kunna utvecklas språkligt och känslomässigt.  

 

2.6 Faktorer som påverkar inlärningen av ett andra språk. 

Faktorer som eventuellt påverkar språkinlärningen hos tvåspråkiga elever finns det många av. 

Håkansson (2003) nämner fyra olika. Vistelsetiden i Sverige, är den första faktorn och kanske 

den viktigaste. Man kan till exempel inte begära att någon som har bott i Sverige en månad, 

ska kunna lika mycket som någon som har bott i ett år. Den andra faktorn är skolmiljön, en 

skola som är positiv till tvåspråkiga elever eller flerspråkiga elever har en bättre skolmiljö än 

skola som inte är positiv. Den tredje faktorn som tas upp är bostadsområdet. Det kan vara ett 

bostadsområde där alla andra språk talas förutom svenska, och barnet får då ingen utveckling 

av svenska språket. Om man vänder på det kan det även vara så att svenskan är 

majoritetsspråket och barnen får då ingen utveckling inom modersmålet. Den sista faktorn 
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som Håkansson (2003) tar upp är framtidsplaner, elevens mål och strävan att vilja lära sig ett 

andra språk.  

 

Fredriksson & Taube (2001) får fram genom en undersökning olika faktorer som kan påverka 

resultaten i skolan. Dessa är, arv- och miljö, undervisningsupplägg, föräldrars utbildning och 

undervisningsmetoder. De visar också att den språkliga bakgrunden spelar en stor roll vid 

inlärningen av ett nytt språk. Det kan vara att språken är lika varandra fonologiskt, 

grammatiskt och kanske till och med delar av ordförrådet. En annan viktig sak som de tar upp 

är att, om modersmålet har en högre status än andraspråket, kan det vara en avgörande faktor 

till att vilja behålla modersmålet. Men det kan även vara tvärtom, att modersmålet har en lägre 

status och upplevs inte lika betydelsefullt.  

 

2.7 Inlärningen av språket 

Hur processen går till under inlärningen av det andra språket finns det en del modeller för. 

Håkansson (2003) tar upp en modell som förklarar vad som sker i hjärnan hos enspråkiga barn. 

Det finns ett grammatiskt system och ett lexikon som är aktiva vid tal. Det grammatiska 

systemet och lexikonet samarbetar. Författaren beskriver det som att det finns delar i det 

grammatiska systemet som har olika uppgifter beroende på vad som är tänkt ska ske. Ord från 

lexikonet böjs automatiskt med hjälp av det grammatiska systemet. En elev som redan har 

grunden i ett andra språk behöver inte tänka på den processen, det sker automatiskt. Hos 

elever som redan talar två språk sker dessa processer samtidigt.  

 

Ladberg (2000) skriver om hjärnhalvornas funktion och betydelse för språket. Höger 

hjärnhalva innehållet kroppsspråket och tonfallet, medan vänster innehåller skrift, ordförråd 

och meningar. Höger hjärnhalva fungerar bäst hos barn när de är små. Det är även en 

anledning till att barn härmar och tar efter vuxna för att kroppsspråket är en viktig del i deras 

vardag. Även Evenshaug & Hallen (2001) skriver att språkcentrumet är effektivast i tidiga 

åldrar och det är då som barnen bäst lär sig ett nytt språk.  

 

2.8 Läsning och skrivning. 

Liberg (2006) skriver om två olika läs och skriv strategier. Den ena är grammatiskt läsande 

och skrivande. Den innebär att varje bokstav har en viss form och ett visst ljud. Tillsammans 

utgör dessa bokstäver ett ord som står för något. Om bokstäverna kastas om blir det ett annat 
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ord, och därmed ett annat uttal. Den andra strategin är effektivt läsande och skrivande. Den 

innebär att läsaren lever sig in i texten och tänker inte på de olika ljudkombinationerna. Det är 

det effektiva läsandet och skrivandet som förknippas med det vardagliga språket. Den fyller 

även många syften för läsaren. Syften som till exempel informationssökande och eget 

skapande av text. Det är den sortens språk som barnet främst utvecklar och som omgivningen 

lättast märker.   

 

Vilken del av språket som är mer viktig att prioritera än någon annan finns inte. Delar som 

eleverna bör arbeta extra mycket med som är grundläggande är arbetet med betoningen. Den 

är grundläggande för vidare utveckling inom läs- och skrivarbetet. Ett exempel som tas upp är 

att kunna dela upp talföljden i mindre delar. Det som gör det svårt för elever att lära sig 

svenska är att svenskan har många vokaler jämfört med andra språk, som därmed försvårar 

uttalet och gör det lätt att höra fel. Sjödoff (1989) 

 

Kursplanen för svenska som andraspråk ser den individuella språkutvecklingen i fråga om 

skönlitteratur som något viktigt. Andraspråkspedagogerna bör tillsammans med klasslärarna 

lägga upp undervisningen för att dessa elever ska utvecklas inom svenska språket. Här nedan 

har jag tagit ut ett citat från kursplanen för svenska som andraspråk som visar en del av det 

eleverna ska ha uppnått slutet på årskurs tre.  

 

 

 ”kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller       

   skriftligt, och 

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av  

   innehållet muntligt eller skriftligt,” 

  Skolverket (2008)  

2.8.1 Undersökningar inom läs- och skriv utvecklingen. 

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study)gjorde en undersökning 2006 bland elever i 

årskurs fyra, där de mätte läsförmågan i fyrtiofem länder världen över. Frågan om elever med 

utländsk bakgrund fanns inte med i undersökningen, men de nordiska länderna lade till det 

som en egen punkt. Elever med utländsk bakgrund definierar de som att eleven själv och/eller 

föräldrarna är födda utomlands. Resultatet i undersökningen visade att elever med utländsk 

bakgrund, har lägre läsresultat än elever med svenska föräldrar som är födda i Sverige. Det 

visar även att cirka en tredjedel av eleverna med utländsk bakgrund klarade läsfärdighetsnivån.  
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Sjödoff (1989) gjorde en undersökning bland barn som talat enbart svenska, både finska, och 

svenska och enbart finska. Hon tittade även på skrivande och språkanvändning hos dessa barn. 

De skillnaderna som uppmärksammades generellt var att de finsksvenska eleverna var de som 

skrev längst uppsatser. De finsksvenska eleverna visade sämre resultat i delarna som berörde 

formen, uppbyggnaden, och rättstavningen. Finska eleverna visade sämre resultat i de lexikala 

och grammatiska delarna. Testet för ordkunskap visar att de svenska eleverna har betydligt 

bättre ordkunskap när det gäller svenska än vad finsksvenska och finska elever har.  

 

En annan undersökning som genomförts för att undersöka elevernas språkutveckling gjordes 

av Salameh, Håkansson och Nettelbladt 2004 med Svenska – Arabiska elever. Resultatet 

visade att dessa tvåspråkiga elever hade utvecklat det grammatiska systemet lika bra i båda 

språken, men att vägen dit var länge eftersom författarna ser arabiskan som ett svårare språk.  

 

2.9 Språkliga former och funktioner 

Einarsson (2004) tar upp en modell i boken, som beskriver hur barnens två språk förhåller sig 

till varandra. Teoretiskt sett finns det tre olika former; samordnad, sammansatt och 

underordnad. Samordnad innebär att barnet kan se betydelsen och uttrycka sig genom ord på 

modersmålet och det andra språket. Sammansatt innebär att barnet kan uttrycka sig på två sätt 

men att betydelsen är samma. Underordnad innebär att barnet har ett språk som är starkare än 

det andra och behöver höra ordet på det nya språket för att sen kunna översätta det till sitt 

första språk och därefter förstå innerbörden. Bergman (1998) skriver att eleverna behöver 

använda språket i olika sammanhang för att lättare befästa ämneskunskaperna som är 

nödvändiga i skolan.  

 

Forskaren Hamers (2004) skrev i artikeln ”A Sociocognitive Model of Bilingual 

Development” om språkets olika funktioner som utvecklas för att användas som sociala och 

psykologiska verktyg.  Hon menar att ett språk kan användas ur ett samhällsperspektiv som ett 

verktyg för till exempel utbildning, men från individperspektiv kan man se på språk som ett 

verktyg för hjälp av inlärning av ett nytt språk.  

 

Håkansson (2003) är en av författarna som skriver om simultan och successiv tvåspråkighet. 

Simultan tvåspråkighet kan förklaras som att ett barn växer upp med två språk. Barn lär sig 

två språk redan från födseln, och behärskar båda språken lika bra. Successiv tvåspråkighet 
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innebär att barnet redan tillägnat sig ett språk innan den påbörjar inlärningen av ett andra 

språk. En annan sak som hon tog upp är ”interimspråk” (s167) vilket hon förklarar som ett 

mellanspråk som barnet använder innan den kan behärska det andra språket, det kan ses som 

en språkutveckling mot det nya språket. Einarsson (2004) tar också upp begreppet 

interimspråk. Han menar att man för över kunskapen från det ena språket till det andra. 

Problemet kan dock uppstå om språken inte är lika varandra,  

 

2.10 Kultur och språk 

Språk är något som ofta förknippas med kultur. Kulturen förmedlar normer, traditioner, 

levnadssätt etc. Skolan och samhället som vi lever i har sin kultur. Elever med svenska som 

modersmål och därmed växt upp här, känner till dessa normer och det är en del av deras 

vardag. En elev som kommer till Sverige med sina egna normer, traditioner och språk kan ha 

svårt och sätta sig in i det svenska levnadssättet. Enligt Bergman (1998) bör pedagogerna vara 

medvetna om dessa eventuella skillnader för att på bästa möjliga sätt kunna synliggöra 

värderingar som skolan är skyldig att förmedla. I kursplanen för svenska som andraspråk 

beskrivs kopplingen mellan kultur och språk på följande sätt:   

 
”Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett annat modersmål är mer eller 

mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat nätverk av osynliga normer, 

regler och förhållningssätt. Centralt i ämnet svenska som andraspråk är att synliggöra likheter och skillnader 

mellan ursprungskulturens och det svenska samhällets synsätt och värderingar för att eleverna skall förstå den 

värdegrund den svenska skolan och det svenska samhället vilar på.”  

  Skolverket (2008)  

 

Bergman (1998) menar även att språket är kulturbärande och att elever med svenska som 

andraspråk lever med två kulturer vare sig de är med på modersmålsundervisningarna eller 

inte. Elever som kommer till Sverige från ett land eller hem där skönlitteraturen inte 

prioriteras lika mycket kan uppfatta det som tråkigt och mödosamt. Berman (1998) menar att 

eleverna ändå bör läsa skönlitterära texter för att förstå den svenska kulturen, för att sen kunna 

jämföra den med sin egen.  

 

Charmian Kenner, Eve Gregory, Mahera Ruby och Salman Al-Azami gjorde en undersökning 

2008 i London där de undersökte elevers tvåspråkiga utveckling och även hur de använder de 

olika språken. Det visade sig att engelskan var majoritetsspråket i skolan, medan bengali 



 16 

talades efter skolan. Under undersökningen fick eleverna tala båda språken i skolan som 

resulterade i att barnen visste vad deras modersmål var men att de inte kunde det lika bra som 

engelskan. När båda språken lyftes fram kunde eleverna utveckla kunskaperna av båda 

kulturerna lika mycket. De var väldigt intresserade och föräldrarna engagerades. Eleverna fick 

uppgifter som de skulle arbeta tillsammans med föräldrarna. 

 

2.11 Kodväxling.  

Håkansson (2003) tar upp begreppen kodväxling och blandspråk. Hon menar att blandspråken 

har en negativ definition av att barnen blandar ihop språken. Det kan tolkas som att barnen 

inte kan urskilja de olika språken. Kodväxling har däremot en positiv definition. Tolkningen 

av kodväxlingen är att barnen behärskar språken tillräckligt bra för att kunna växla mellan 

dem. Harding och Riley (1993) skriver att barn kodväxlar beroende på den situationen de 

befinner sig i. De tar upp ett exempel i boken om en flicka som är tre år. När mamman kom 

talade hon på franska, men vände sig om för att säga hej då till pedagogerna på svenska. 

Författarna menar att det är en kodväxling som flickan är medveten om. Arnberg (2004) 

skriver att barnen kodväxlar bara i de situationer där de vet att det är möjligt, vilket oftast är 

med de som också är tvåspråkiga. Kodväxlingen kan ske medvetet för att vissa ord är kanske 

lättare på ena språket än vad det är på andra. Ladberg (2000) är ytterligare en författare som 

skriver om kodväxlingen. Hon menar att det är ett positivt tecken på att barnen verkligen är 

tvåspråkiga. Hon menar att det kan verka förvirrande för omgivningen som inte förstår, men 

för barnet är det något bra. Barnet kan ta hjälp av till exempel sitt modersmål för att lättare 

föra fram tankar och åsikter på det nya språket. Ladberg (2000) menar även att kodväxlingen 

är något vanligt i dagens mångkulturella samhälle. Allt fler engelska ord kommer in i svenska 

språket. Ett barn med svenska som modersmål använder utländska ord omedvetet i sin vardag.  
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3. Metodval 

 
3.1 Metodval  

Jag har valt att genomföra min undersökning med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är den metod som 

ger intervjuaren mest utrymme för sina frågor. Det kan svara med stort utrymme och har 

större frihet. Jag anser jag kan få ut mest av min undersökning genom kvalitativa 

forskningsintervjun. Detta är anledningen till att jag har valt den kvalitativa 

forskningsmetoden. 

 

3.2 Urval  

När jag var på min sista VFU (verksamhetsförlagda undervisningen) som var i en liten 

kommun i mellersta Sverige, vilket var strax innan vi började med examensarbetet. Jag satt i 

personalrummet med en lärare i svenska som andraspråk och diskuterade lite kring 

undervisningen över lag. Jag insåg snabbt att henne vill jag intervjua till min undersökning för 

detta arbete, jag visste redan då vad jag ville undersöka. Hon var positiv till det och gick med 

på att bli intervjuad. Jag har här valt att kalla henne för Anna. Jag hade bestämt mig för att 

intervjua en klasslärare också, vem jag hade tänkt fråga var inte klart. Anna rekommenderade 

då en annan lärare på skolan som hon ansåg hade mycket att tillföra. Eftersom jag inte hade 

någon annan i tankarna följde jag Annas råd och tog kontakt med den här klassläraren, som 

jag har valt att kalla för Elsa. Jag beslutade mig då för att ta med ytterligare en intervju, som 

skulle vara med en svenska som andraspråklärare på en annan skola. Anledningen till att jag 

valde en till svenska som andraspråklärare och inte en klasslärare är för att de är utbildade till 

att kunna arbeta med elevers språkutveckling. Därför tror jag att det kan ge mig mer. Tog 

kontakt med honom via telefon och han var också villig till att ställa upp, bokade en tid 

måndag 30 november klockan två på skolan. 

 

3.3 Genomförande 

När vi hade börjat med examensarbetet tog jag kontakt med Anna och Elsa igen för att boka 

en tid för intervjuer. Anna ville ha frågorna innan via E-mail, för att kunna förbereda sig. Jag 

visste inte hur det skulle bli, för jag var ute efter deras berättelser om arbetssätt. Elsa tyckte 

däremot inte att det var lika viktigt med frågorna innan. Jag frågade innan om det var okej att 
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jag spelade in samtalet och båda tyckte det var okej. 25 november 2009 onsdag förmiddag 

hade jag min första intervju på skolan med Elsa. Jag valde att spela in samtalet på datorn, 

gjorde inga anteckningar vid sidan av, med anledningen att det skulle kännas som ett naturligt 

samtal. Jag började med att ställa första frågan, se (Bilaga 1). Elsas svar till den första frågan 

täckte mycket av de andra frågorna, men jag valde att ställa dem också. Ifall hon ville fylla ut 

med något annat som inte var sagt. Det blev underfrågor med tiden, som att hon skulle 

utveckla eller förklara mer vad hon menade.  

 

När Elsa kände sig klar och tyckte att hon inte hade något mer att berätta frågade jag om hon 

hade något annat att tillägga. Det blev ytterligare en diskussion för då kom vi in på sådant 

som jag inte hade tänkt på när jag formulerade intervjufrågorna. Totala inspelningstiden för 

intervjun blev 46 minuter. Den första processen efter intervjun var att jag skrev rent det som 

hade blivit sagt i talspråksform. Samma dag, fast på eftermiddagen hade jag min andra 

intervju med svenska som andraspråkläraren Anna halv fem i hennes klassrum. Anna hade 

fått frågorna tre dagar före intervjun, och hade därmed tid på att förbereda sig. Vilket 

resulterade i att hon gick in på djupet i sättet som hon undervisar på. Anna hade med sig 

mallar och böcker som beskrev hennes undervisning; mallarna som hon följer vid 

förundersökningen. Hon gick även igenom de olika delarna i mallen och hur hon själv gör.  

 

Stefans intervju gick till på samma sätt som Elsas. Intervjun ägde rum på skolan i hans 

klassrum. Den totala inspelningstiden blev 20 minuter.  

 

3.4 Bearbetning av intervjumaterial  

Jag skrev ner intervjuerna i talspråksform, med det som jag sa i fet stil och det Anna, Stefan 

och Elsa sa med vanlig stil. Efter renskrivningen av intervjuerna insåg jag väldig snabbt att 

Annas och Elsas intervjuer är väldigt lika eftersom de arbetar mycket tillsammans. Det som 

jag hade att jämföra med var Stefans intervju som skiljer sig lite från Annas och Elsas 

intervjuer.  
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3.5 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002) skall alla deltagare enligt 

konfidentialitetskravet vara anonyma och oidentifierbara. Därför har jag valt att kalla den ena 

läraren i svenska som andraspråk för Anna. Den andra läraren i svenska som andraspråk för 

Stefan, och klassläraren för Elsa. Samtliga deltagare blev informerade via telefonen om syftet 

med intervjun och vad den skulle användas till. Den andra punkten enligt vetenskapsrådets 

principer är informationskravet som är uppfyllt genom att deltagarna blivit informerade. Den 

tredje punkten, nyttjandekravet som innebär att intervjun enbart kommer att användas till 

uppsatsen blev de informerade innan intervjun. Deltagarna var väldigt positiva till att delta i 

den här undersökningen, de visste även att de kunde avbryta eller ångra sig gällande intervjun. 

Samtyckeskravet blev de informerade om innan intervjun. Det kändes som en lättnad för mig 

att de ville delta i min undersökning. Jag kan därmed intyga att jag har följt de etiska 

forskningsprinciperna.  
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4. Resultat.  

4.1 Kartläggning av språkutvecklingen 

Anna som är en svenska som andraspråklärare gör en förundersökning på eleverna innan de 

börjar med ämnet svenska som andraspråk. Förundersökningen som hon gör heter  

”Performansanalys”. Den går ut på att kontrollera vad eleverna kan, hur deras språk ser ut, 

vad de använder sig av för grammatiska strukturer och vad de har för ordförråd. Den går även 

ut på att kolla om eleven kan se skillnaden mellan huvudsats och bisats. Anna kan be dem 

återberätta en bok eller en längre text, därefter analyserar hon den. Analysen går ut på att 

kontrollera grammatiska strukturer och ordförråd. Det finns elever som inte kan läsa och 

skriva. De eleverna får då återberätta till exempel en film, något som hon spelar in på band 

och skriver av. Samma undersökning görs här för att kontrollera hur långt de har kommit i sin 

språkutveckling. Det kan vara att titta på hur eleven använder språkinnehållet, om det är 

anpassat till alla eller om det är så att bara pedagogen förstår budskapet i texten. Det finns en 

mall till den här perfomansanlysen som hon följer där det står vad pedagogen ska titta på. Den 

är även indelad i tre olika stadier; nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå.  

 

Den andra svenska som andraspråkpedagogen Stefan gör inga förundersökningar. Han menar 

att det är något som ligger naturligt för en pedagog att veta var eleverna befinner sig så den 

dokumentationen är inte nödvändig. De har dock tagit in Anna som har gjort en 

perfomansanalys på vissa elever. Jag ställde då frågan hur de går till väga om det kommer en 

helt ny elev till skolan som inte kan svenska. Han menar att de eleverna hamnar på en annan 

skola där de har en förberedelseklass, men de slussas senare ut i de vanliga klasserna eller till 

en annan skola. Elsa. Stefan och Anna hänvisar till förberedelseklassen när det gäller 

nyanlända elever som inte kan svenska. Det finns inga förundersökningar om elevernas 

tvåspråkiga utveckling på modersmålet enligt Anna, på grund av brist på den sortens resurs. 

Arbetet i förberedelseklassen ligger mycket på att eleven ska utvecklas och kunna 

kommunicera, göra sig förstådda muntligt och skriftligt innan den kan slussas ut i klassen.  

 

4.2 Pedagogernas metoder vid andraspråksinlärning.  

Stefan har ingen metod som han följer för han tror på en blandmetod, alltså att man plockar 

delar som passar gruppen. Det som han arbetar mycket med är ord på olika sätt. Han anser att 

eleverna bör ha ett bra ordförråd med tanke på att det kanske inte alltid finns möjlighet att 
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använda svenska språket på fritiden. Han menar även att eleverna har ofta med sig material 

från klassrummet som dem arbetar med. Det kan vara något som de arbetar med i SO eller 

NO som klassläraren tycker att svenska som andraspråkläraren behöver gå igenom med dem. 

Stefan har ofta en egen planering, men oftast har det varit så att han har fått lägga undan den 

för att eleverna har haft annat med sig annat. Jag ställde frågan om han är med eleverna i 

klassrummet, men bara en dag i veckan. Han anser att eleverna hellre vill komma till honom 

och vara med i grupprummet, vilket anses fungera enligt alla inblandade. Vad beträffar övriga 

delarna som eleverna ska behärska inom den språkliga medvetenheten hänvisas till boken. 

Stefan anser att boken berör de olika delarna. De läser mycket på timmarna hos Stefan. Det 

finns läslådor beroende på vilken årskurs eleverna går i. När de gäller elever i årskurs fem och 

sex har han arbetat med annat material för att eleverna har haft svårt att förstå bakomliggande 

syfte i en text. De har istället tolkat allting ordagrant. Då har det varit mycket diskussioner 

och samtal om ämnet som det berör. Stefan anser att det är här som eleverna får tillfälle att 

diskutera och prata ut, i klassrummet är det oftast tyst arbete och möjligheten till diskussion 

finns oftast inte. Min tolkning av hans synsätt på andraspråkstimmarna är att det oftast ses 

som stödtimmar för de elever som behöver mer hjälp.  

 

Även svenska som andraspråkläraren Anna säger att det inte finns någon universalmetod. Det 

som fungerar för en elev kanske inte fungerar för nästa elev. Ämnet svenska finns i alla 

skolan ämnen, samtidigt som varje ämne har sitt specifika språk. Det går inte att beröra alla 

dessa ämnen på bara svenska som andraspråktimmarna för att tiden räcker inte till. Det som 

Anna ser som en viktig punkt det är att pedagogerna modellerar för eleverna. De visar på hur 

man kan resonera kring en bok man läst, hur man kan reflektera och koppla till sig själv. Hur 

eleverna ska filtrera allt genom sig själva med skriven text inom olika genrer, sagor, fabler 

och faktatexter. Om uppgiften är att eleverna ska skriva en saga, då ser lärarna till att gå 

igenom noga innan hur en saga ser ut, strukturen, början och slutet. Det typiska för en saga är 

att det alltid händer något tre gånger och att det alltid slutar lyckligt. En annan viktigt punkt är 

att diskussioner prioriteras mycket i klassrummet. Anna och Elsa ser all språkutveckling 

komma genom talet. Talet är grunden för barns språkutveckling. Anna hänvisar till Vygotskij 

när hon förklarar deras arbetssätt. Det som eleverna klarar med pedagogernas hjälp idag är 

något som de ska själva klara imorgon.  

 

När de ska gå igenom något som de vet är nytt för eleverna, utgår de alltid ifrån deras 

vardagsspråk och går successivt till det mer abstrakta. Det är för att de ska förstå vad som 
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händer först, innan de kan ta in nya begrepp. När det gäller skönlitteratur är det bara elevens 

tankar och funderingar och vad eleven tyckte var intressant. Eleverna ska kunna koppla 

texterna till sig själva och förstå innerbörden. Kontrollfrågor ses som mindre viktiga, för 

enligt Anna och Elsa handlar inte skönlitteratur om frågor som det finns rätt svar på. Där utgår 

de från eleverna och deras tankar.  

 

4.2.1 Klassläraren Elsas arbetssätt 

Elsa har varit på en tvådagars föreläsning i Stockholm tillsammans med Anna. Den handlade 

om de elever som får undervisning i svenska som andraspråk. Elsa tycker att det var där hon 

blev väckt om hur man kan jobba med dessa elever. Hon tycker själv att det är ett arbetssätt 

som gynnar hela klassen och inte bara vissa.  

 

Efter det har hon bestämt att ha andraspråksperspektiv med hela klassen. 

Andraspråksperspektiv i alla ämnen med alla elever i den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Hon förklarade det som att de utgår från elevernas förförståelse och bygger på det. I 

undervisningen ingår det väldigt mycket konkret material, bilder, grupparbeten, och 

diskussioner i helklass och halvklass. När eleverna får läsläxa då går de alltid igenom texten i 

helklass innan. Diskussioner om vad de ser och vad de läst, hur de har uppfattat texten och om 

det är något som är påhittat eller verkligt, om det finns några synonymer eller om det är ett 

värdeord. Texten kopieras upp på overhead, och då går de igenom ord för ord. Pedagogerna 

använder bilder till för att förklara vissa ord som kan tänkas vara svåra. Syftet med detta är att 

alla elever ska vara bekanta med texten och förstå orden innan den ges i läxa. Därefter har 

eleverna läxan i en vecka, då ska dem läsa tre gånger för en vuxen. Detta arbetssätt är något 

som klassläraren tycker fungerar för hela klassen och inte enbart för svenska som 

andraspråkeleverna. Hela klassen har höjts och visar väldigt goda resultat i det som de gör. 

Eftersom Elsa har många års yrkeserfarenhet har hon lärt sig hur hon ska arbeta med 

elevernas språkutveckling. Tidigare har hon tillrättalagt eleverna språk, men det hon tycker är 

viktigt är att eleverna ska få använda ett vardagligt språk. De ska lära sig att kommunicera, 

svåra begrepp och uttryck underlättar inte.  

 

Dokumentationen och uppföljningen är en stor del av pedagogens arbete för att kunna se 

elevernas utveckling. Klassläraren Elsa följer elevernas läs- och skrivutveckling genom LUS- 

schemat (Läs- och utvecklingsschemat), men även lässamtalen som sker varje vecka både 
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individuellt och i grupp. De har även köpt in ”Språket lyfter” från skolverket, men dock inte 

kommit igång med den riktigt än. Tanken med den är att de ska sitta individuellt med eleverna 

längre fram.  

4.2.2 Dinosauriearbetet 

Anna och Elsa arbetar mycket med grupparbeten i klassen, syftet kan till exempel vara att 

fördjupa sig i ett ämne. Elsa tog upp ett ämne som de hade med klassen under höstterminen. 

Eleverna delades in i grupper, sex grupper totalt. Innan uppdelningen hade klassen läst om 

dinosaurier. Varje grupp fick en dinosaurie var att forska om. Pedagogerna hade först gått 

igenom hur man går till väga när man forskar. De visade att man kunde göra en tankekarta på 

vad man vill ha med. Därefter hur man söker fakta, vad är relevant? Vad är inte relevant? 

Eleverna få då sitta i grupper och diskutera om fakta som de vill ha med. När tankekartan är 

ifylld med den information eleverna vill ha med, får de skriva en egen text. Det är här som 

eleverna arbetar i sin egen takt., men de måste använda alla ord och begrepp som finns med 

på tankekartan. Eleverna får tid på sig att träna på den här texten för att kunna berätta om sin 

dinosaurie, helst utan text men den får vara med som stöd. Till sist delas gruppen och de får 

helt nya grupper som de kallar för expertgrupper. Eleverna vet då att det är fyra helt olika 

dinosaurier i gruppen. Tanken med detta är att de ska lära av varandra. De behöver då inte 

sitta och lyssna på att till exempel fyra personer berättar om en och samma dinosaurie. Det 

som pedagogerna vill framföra här är att de ska lyssna på varandra och kunna ta in den 

information som kompisarna ger. Till sist görs det en tipspromenad om dinosaurier som 

eleverna får gå.   

 

4.3 Elevernas språkutveckling 

Svenska som andraspråkläraren Anna använder skolverkets kartläggning av 

språkutvecklingen ”Språket lyfter” och sedan görs det en perfomansanalys en gång om året på 

alla elever, även elever som har svenska som modersmål. Stefan gör inga kartläggningar på 

eleverna utan han följer de nationella proven som finns. Eleverna gör proven hos honom och 

det är därmed han som rättar dem. Det görs inga tester mellan nationella proven för att det är 

en bedömning som han gör tillsammans med klassläraren om var eleven befinner sig i sin 

språkutveckling. De bestämmer tillsammans om eleven är i behov av svenska som 

andraspråkundervisningen eller inte.  

 



 24 

4.4 Språkintegrering 

Stefan arbetar inte så språkintegrerat. Om eleverna själva känner att de behöver arbeta extra 

med något så har de friheten och ta med sig böckerna till Stefan. Han har då möjligheten att 

gå in på djupet i något eleven inte förstått i klassrummet eller inte vågat fråga om. Som Anna 

nämnde så är det inte många elever som vågar uttrycka sig på ett språk de inte behärskar fullt. 

Anna som är med i klassrummet tillsammans med Elsa anser att alla ämnen är på svenska och 

minst lika viktiga att utveckla. Det viktiga är att det är en noga planering, därefter uppföljning 

och utvärdering, till sist ändring om det behövs. Elsa har väldigt mycket förarbete innan 

lektionerna för att få med alla elever. Hon har elever som är födda i Sverige med utländska 

föräldrar, men även elever som flyttat hit efter födseln. Hon anser att det är lärarens 

skyldighet att förklara på ett sådant sätt så alla är med. Det finns också elever som har svenska 

som modersmål som inte har alla begrepp som är nödvändiga för att förstå en text. Elsa har 

språkintegrering i alla ämnen, för hon anser att alla ämnen är lika viktiga.  

 

4.5 Hinder för elever.  

Anna anser att det största hindret för dessa elever är pedagogernas okunskap inom detta 

område och arbetssätt. Hon anser att eleverna får många basala texter och uppgifter. De är 

omskrivna texter, förenklade och urvattnade vilket oftast resulterar i att eleven inte lär sig 

några nya begrepp. Många pedagoger tror att de hjälper eleverna, men det blir ofta motsatt 

effekt. En annan sak hon nämnde är att många svenska som andraspråklärare inte är behöriga 

lärare utan vanliga klasslärare som använder ämnet som en utfyllnad av tjänsten. Elevernas 

språkutveckling kan vara svår att följa upp om det hela tiden är nya lärare, vilket kan resultera 

i att eleverna aldrig utvecklas. Anna hänvisar också till kompisbitens betydelse för 

språkutvecklingen. Det är viktigt att det blir en möjlighet för dem att utvecklas med 

kompisarna på fritiden, så att det inte blir ett hinder. Anna säger även att många pedagoger 

har dåligt med kunskaper om hur de ska arbeta med elever som har annat modersmål än 

svenska. De har ofta svårt att sätta sig in i hur det är för ett barn att kommunicera på ett språk 

som det inte behärskar fullt.  

 

Hinder som Stefan kan se hos elever med annat modersmål än svenska är att eleverna kollar 

alldeles för mycket på utländsk TV hemma med föräldrarna. På så sätt har de ingen möjlighet 

och lära sig nya svenska ord och begrepp. Han kan även se kompisrelationen som ett hinder. 

Eleverna som inte kan tillräckligt med kunskaper i svenska kan ha svårare och skaffa sig 
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kompisar. Elsa tog upp ett exempel med en pojke som inte har kommit långt i utvecklingen av 

svenska språket. Pojken hamnar ofta i bråk på rasterna, då han ofta tror att någon är elak mot 

honom fast de kanske inte alltid är det. Det språkliga påverkar alltså deras sociala utveckling.    
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5. Diskussion   

Många nya tankar och funderingar har väckts under detta examensarbete. Några saker kände 

jag till sen innan, men mycket var även nytt till exempel sätter och arbeta på. Jag har nu fått 

lite nya tips och idéer hur en klasslärare kan jobba, men även hur man kan ta hjälp av 

pedagoger som är utbildade inom just detta ämne.  

 

5.1 Kritisk granskning av min undersökning 

Undersökningen som jag genomfört har varit intressant och givande på många sätt och vis. 

Jag har sett arbetssätt för elever som han annat modersmål än svenska, men även 

integreringen med den ordinarie klassrumsundervisningen. Som jag beskrev i metoddelen så 

ville jag ha med lärare i svenska som andraspråk för att jag tror att de har mer kunskaper inom 

området. I efterhand tycker jag att det hade varit nyttigare om jag hade intervjuat två 

klasslärare och en svenska som andraspråklärare än det jag har nu. Jag kommer i framtiden att 

jobba som klasslärare, inte som en svenska som andraspråklärare. Jag kan även tycka det är 

nyttigt att veta hur svenska som andraspråkslärarna arbetar.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

 

5.2.1 Förundersökningar 

Perfomansanalys var något som var totalt nytt för mig. Jag hade aldrig tidigare hört talas om 

det. Enligt min tolkning så ska det vara ett bra sätt att följa upp elevernas språkutveckling på 

för att se var de befinner sig. Det tolkar jag som att man gör en kartläggning av deras 

språkliga medvetenhet och utveckling inom språket. En kartläggning en gång om året av 

elevernas språkutveckling, anser jag ökar chansen att få med alla elever. Även om det kan bli 

många pedagogbyten, finns det ändå en klarhet var eleverna befinner sig. Jag är lite besviken 

över att litteraturen inte tog upp något om språkanalyser och hur viktigt det är med 

uppföljningen. 

 

Som Berman (1998) skrev utgår pedagogerna ofta från att eleverna redan har basen i 

modersmålet och går då direkt på utfyllnaden. Eftersom eleverna redan lärt sig hur de ska gå 

till väga för att lära sig basen. Jag tycker att det är lika viktigt med basen i det nya språket som 
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i modersmålet. Kan inte eleven basen, hur ska den då kunna utfyllnaden? Enligt min tolkning 

av perfomansanalysen som Anna förklarade så innehåller den delar som ingår i basen. Gunilla 

Ladberg (2000) skriver att den språkliga basen innehåller delar som grammatik, uttal och 

flytande tal, dessa delar ingår i perfomansanlysen som Anna beskrev att hon gör. Jag kan även 

tolka Pirkko Bergman (1998) som att hon menar att eleverna vet hur de ska gå till väga, för 

det är redan inlärt en gång. De kanske har redan knäckt läskoden, och behöver då inte gå 

genom samma procedur en gång till.  

 

I ”de allmänna råden för utbildning av nyanlända elever” står det att det bör finnas en 

kartläggning av elevernas kunskaper i de olika ämnena, men även att det bör finnas tydliga 

strukturer för hur och vem som genomför dessa. Elsa har en egen pedagogisk dokumentation, 

genom att använda LUS- schemat, men även samtalen som sker varje vecka. ”Språket lyfter” 

är ett nytt material som de har köpt in från skolverket som de ska börja med nu för att 

kontrollera var eleverna befinner sig. Min tolkning är att hon har bra översikt på var hela 

klassen befinner sig, inte bara svenska som andraspråkseleverna utan hela klassen. 

 

Stefan följer de nationella proven för årskurs tre och fem. Han vet därmed att han får med 

eleverna och vet var de ligger. De nationella proven är från skolverket och bygger på 

strävansmålen. Om eleven har klarat proven, då har även han lyckats med sitt uppdrag. Anna 

nämnde att hon tittade på om elevernas texter var anpassade så att alla kunde förstå dem eller 

om det vara bara hon. Gunilla Ladberg (2003) tog upp det som en viktig punkt i boken att det 

verbala språket oftast är lättare än det skriftliga. Det skriftliga tar längre tid att utveckla för 

där har eleverna inget kroppsspråk som hjälper dem. Om texterna är anpassade så enbart 

läraren kan läsa dem eller alla är något som jag inte tänkt på innan. Det är en viktig punkt för 

eleven att kunna skriva en text som alla kan läsa och inte enbart läraren. Eleven måste kunna 

skriva en sammanhängande text som andra kan ta del av. Elsa har visat på ett tydligt sätt hur 

hon arbetar med det muntliga och skriftliga för att eleverna inte ska vara sämre på något.  

 

En sak som Elsa, Anna och Stefan tog upp var förberedelseklassen. Det är något som finns 

med i deras diskussioner som de lyfte fram som en viktig punkt, men dock inget som jag hade 

med i litteraturgenomgången. Anledningen till det är att litteraturen inte tog upp något om 

föreberedelseklassen och vad det är. Nu i efterhand kan jag tycka det hade varit lite intressant 

och titta på arbetet som sker där. Hade jag gjort det då hade jag inte haft samma syfte som jag 

har nu, men dock en undersökning som kan verka intressant. Pedagogerna som har 
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förberedelseklassen är utbildade för det och vet hur de ska göra. Min framtida roll kommer 

inte och vara i en förberedelseklass utan som en klasslärare. Ett samarbete kan dock ske, men 

synvinkeln som jag är ute efter är klasslärarens.  

 

5.2.2  Pedagogiska metoder vid andraspråksinlärning 

En reflektion gällande de tre deltagande i undersökningen är att alla är unga och villiga till att 

vidareutveckla sig och sina kunskaper. Elsa är en av dem som blev väckt för ett litet tag sen 

på en föreläsning. Hon insåg hur viktigt det är att eleverna verkligen lär sig och utvecklas 

språkligt sett. Det finns inte ett ämne i skolan som inte innehåller någon form av språk.  

 

Det arbetssättet som Elsa och Anna har med klassen där de arbetar enskilt, i grupp eller 

helklass med andraspråkperspektiv tror jag är en bra metod. Min uppfattning om dessa två 

pedagoger är att de är väldigt medvetna om dagens situation. Av mina egna erfarenheter så 

vet jag att det blir allt fler barn idag som har svenska som andra språk. Dessa två pedagoger 

har hittat ett sätt som gynnar även elever som har svenska som modersmål. De ser till så 

eleverna utvecklas språkligt sett men även socialt.  

 

Ladberg (2000) är en av författarna som lyfter kommunikationen som en viktig punkt vid 

andraspråksinlärning. Hon menar att eleven inte kan lära sig det om inte omgivningen är med 

och stöttar genom att ge de verktyg som behövs för det. Elsa poängterade också att det är 

pedagogernas uppgift att se till att eleverna har de verktyg som behövs för att lära sig ett andra 

språk. Enligt hennes förklaring av arbetssättet i klassrummet så tolkar jag det som att det sker 

mycket kommunikation och samarbete. Författaren Arnberg (2004) nämner att eleverna tar 

efter omgivningen De lär sig normerna och värderingarna. Bergman (1998) skrev att det som 

ett barn lär sig fram till skolåldern ska ett annat barn lära sig på bara någon månad, eller 

kanske några år. Min tanke runt detta är att elever med annat modersmål än svenska lär sig 

bäst i samspel med jämnåriga svenska barn. Dessa elever har redan utvecklat den språkliga 

basen som Ladberg (2000) och Bergman (1998) tar upp. Svenska som andraspråkeleverna har 

då en chans att snappa upp begrepp och uttryck som jämnåriga klasskamrater använder.  

 

Att kommunikationen har en stor betydelse för språkets utveckling är något som de flesta 

forskare är överens om. Jag har inte sett någon undersökning som pekat på att 

kommunikationen är något dåligt för språkets framsteg. Kursmålen för svenska som 
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andraspråk har fokus på att eleverna ska utveckla färdigheter för att kunna ta emot och ge 

muntliga instruktioner. Stefan är en av dem som tror på en blandmetod för språkinlärning. Det 

han tar upp som en viktig punkt är ordkunskap. Han anser att eleven ska kunna så många ord 

som möjligt för att kunna kommunicera i så många olika sammanhang som möjligt. Det är 

även en punkt som kursplanen för svenska som andraspråk tar upp, att eleverna ska kunna 

kommunicera och leva i svenska samhället. Stefan har visat att textens budskap är högt 

prioriterat genom att välja bort annat och arbeta och visa hur de kan se det bakomliggande 

budskapet i en text. Kursplanen för svenska som andraspråk visar att eleverna ska uppnå den 

språkliga medvetenheten på sådan nivå att de kan tolka texterna.  

 

De tre lärare som jag intervjuade arbetar inte med elever för tillfället som inte knäckt läskoden 

än. Deras elever är lite äldre och kommit en bra bit på väg i sin läs- och skrivutveckling. Vilka 

läs- och skrivstrategier pedagogerna använder framgick inte i intervjun hos någon av dem. 

Anledningen som jag ser är att de undervisar elever som är äldre och strategierna som 

grammatiskt läsande och skrivande, och effektivt läsande och skrivande inte är lika aktuella 

nu som de kanske var i början.  

 

5.2.3 Språk och ämne 

Einarsson (2004) tog upp tre olika modeller för hur språk förhåller sig till varandra. Det 

tycker jag var en intressant strategi. Den visar på ett tydligt sätt vilket språk som eleven 

behärskar bäst. Sammansatt kan jag tolka som den modellen som barnet har när den är 

simultant tvåspråkig. Den ser innerbörden i båda språken, behöver inte filtrera genom ett 

språk för att komma till innerbörden. Elsa som arbetar mycket med andraspråksperspektiv ser 

alla ämnen som språkutvecklande ämnen och strävar efter att alla elever ska utveckla 

kunskaper inom olika områden. Arbetssättet hon har gör att eleverna utvecklar ett tänk ande 

inom de olika ämnena. De elever som har ett språk i skolan och ett språk hemma är simultant 

tvåspråkiga. Tvåspråkighet har jag sett som något positivt när jag läst i litteraturen. Forskarna 

har visat att det är en tillgång att kunna många språk. Kursplanen visar att eleverna ska 

utveckla språket på en sådan sätt så de kan ta till sig de olika kunskaperna i skolans alla 

ämnen.  

 

Som det framgår tydligt i resultatet av min undersökning så är Stefan mycket i grupprummet 

och arbetar med eleverna. De har ofta med sig material som de arbetar med hos honom. Jag 
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kan tycka det är bra att han reder ut missförstånd som kan ha uppstått i vissa sammanhang i 

klassrummet och att han tar sig tid för det. Det anser jag väldigt viktigt att eleverna känner att 

de kan få den hjälpen de behöver. Författarna har tagit upp trygghetens betydelse vid 

andraspråksinlärning. Eleverna bör känna trygghet till skolan och pedagogen för att kunna 

börja tala, men även säkerhet att producera texter.  

 

5.2.4 Hinder 

Med rätt förutsättningar för eleverna finns det inga hinder. Författare tar upp olika resultat 

som har gjorts i undersökningar genom åren. PIRLS är en av undersökningarna, som visar att 

läsförmågan hos eleverna med annat modermål i årskurs fyra är lägre än hos eleverna med 

svenska som modermål. PISA visade i sin undersökning att 14 % inte klarade nationella 

proven året 1998. Ingen av de intervjuade pedagogerna nämnde dessa hinder. Det hindret som 

Anna såg var pedagogernas okunskap i ämnet. Det är dock inget som författarna tog upp, men 

jag tycker att det är något som är värt att poängtera. Det är en punkt som var ny för mig, för 

jag trodde det var en självklarhet att svenska som andraspråkslärarna var utbildade inom 

ämnet. Hindret som Stefan såg för elevernas språkutveckling var för mycket utländsk TV. Det 

kan däremot inte jag se som något hinder för att jag tycker att eleverna ska utvecklas inom sitt 

modersmål också. Pirkko Bergman (1998) menar att språket är något som är kulturbärande 

och något som barnet identifierar sig med. Alla tre intervjuade tyckte att det var viktigt med 

modersmålet, men det framgick inte hur de uppmuntrade eleverna. Jag blev lite förvånad över 

att ingen av pedagogerna nämnde kodväxlingen hos eleverna. De undersökningar som jag har 

tagit del av till detta examensarbete har nämnt att kodväxlingen är ett tecken på utveckling av 

språken. Omgivningen kan tycka det är lite förvirrande, men eleven själv och kanske de som 

förstår kan se en logik i det. Forskare tog upp kodväxlingen som något positivt och 

utvecklande för att det bidrar till nya ord. Det kan vara så att eleverna tar in nya ord från till 

exempel engelskan.  

 

Stefan och Elsa tog upp kompisrelationen som ett hinder. Det är ett hinder som jag kan tycka 

är logiskt. Eleverna vet inte hur de ska kommunicera med kompisarna, och kan därmed 

hamna lätt utanför. Exemplet som Elsa tog upp med pojken som lätt hamnar i bråk på grund 

av brist på kommunikation. Författarna tog upp kulturen som ett hinder. Eleven har lärt sig 

normer och värderingar från en annan kultur. När de sen kommer till Sverige, blir det lätt 

kulturkrockar. Det kan ske missförstånd och kanske konflikter på grund av olika kulturer. 
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Förberedelseklassen som pedagogerna pratade om, tror jag är en väldigt bra start för dessa 

elever. De får då lära sig koderna i den svenska skolan och samhället.  

 

Hinder kan man stöta på överallt, men frågan är bara hur man hanterar dem? Skulle jag söka 

efter hinder hos elever med svenska som andraspråk, så skulle jag säkert hitta många hinder. 

Men jag har bestämt mig för att söka efter möjligheter. Jag vill se möjligheter i mitt 

kommande arbete om jag har elever i min klass med annat modersmål än svenska. 

Arbetssättet som Elsa tog upp med andraspråkperspektiv är något som jag kommer att ta till 

mig i mitt kommande arbete. Jag har inte sett hur hon arbetar med det, men hon har själv 

förklarat vilket jag anser som minst lika givande. Det är ett arbetssätt som utvecklar språket 

inom alla ämnen. Jag kan tänka mig och jobba med det även om det inte finns elever som har 

svenska som andraspråk. Ett arbetssätt som är utvecklande på många olika sätt.  
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BILAGA  

 

Frågor till undersökningen! 
 

 

1. Görs det några förundersökningar om elevens språkkunskaper innan du/ni påbörjar 

arbetet med andraspråksinlärningen?  

– Om ja, vilka och hur? 

 

 

2. Vilka metoder använder ni vid andraspråkinlärningen?  

– Varför just dessa?  

– Hur fungerar dem?  

 

 

3. Hur kollar ni elevernas språkutveckling?  

 

 

4. Hur arbetar ni för att eleven ska lära sig språket och samtidigt få ämneskunskaperna? 

 

 

5. Finns det några hinder för dessa elever?  

(- Språk)  

(- Kamrater)  

(- Kommunikation)  

(- Utveckling)  

 


