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Abstract 

The most children in the world grow up knowing how to speak more than one language. You 

can hear roughly 140 different languages in Sweden. Approximately 15 % of the pupils in the 

nine-year compulsory school have foreign background. The law says that every pupil in 

Sweden has the same right to education regardless of your background. 

According to Ladberg and Fredriksson the most important things when pupils are learning a 

new language is that they feel motivated and have a need to learn. The teachers that are 

working with the pupils may come across some resistant from the pupils when they are going 

to write and read in Swedish. The reasons are several but it can be about how the exercises are 

designed and also that they don’t have any understanding in how to use the writing and 

reading in real life.  

The education in native language is something that the pupils have the right to. The 

examination shows that many of the pupils didn’t get any education at all because there 

wasn’t any teacher with the right education. The ones who got the education had it for one 

hour per week. The Swedish materials that have been used for the most bilingual pupils in the 

age 6-12 years are preschool material and material for the first grade.  

The things that the teachers think need to be done to make the education for the bilingual 

pupils better is that there need to be more recourses around the pupils and that the teachers 

have the right education to work with bilingual pupils.   

 

 



 

Sammandrag 

De flesta barn i världen växer upp med att kunna tala fler än ett språk. I Sverige talas det ca 

140 olika språk av våra olika invandrargrupper. Det betyder att ca 15 % av 

grundskoleeleverna i Sveriges skolor har utländsk bakgrund. Lagen säger att alla svenska 

elever har rätt till samma utbildning oavsett vilken bakgrund man har. 

Enligt Ladberg och Fredriksson är det viktigaste för de elever som ska lära sig ett nytt språk 

att det finns motivation och ett behov av att lära sig. Pedagogerna som arbetar med 

tvåspråkiga elever kan stöta på motstånd när eleverna ska skriva och läsa på svenska. 

Orsakerna är flera men det kan bottna i uppgifternas utformning och att det inte finns en 

förståelse för hur man kan använda sig av sitt skrivande och läsande i verkliga livet.  

Modersmålsundervisning är något som eleverna har rätt till. Undersökningen visar på att 

flertalet elever inte fått någon undervisning i sitt modersmål då det inte finns utbildad 

personal. De som haft undervisning har haft det en timme per vecka. Materialet i svenska som 

använts för de flesta tvåspråkiga elever i åldern 6-12 år har varit förskolematerial och material 

för årskurs 1. Det som pedagogerna själva önskar för att få en förbättrad undervisning är att 

det ska finnas fler resurser runt eleverna och att fler av personalen har rätt utbildning för att 

arbeta med dessa elever. 
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1 Inledning 

Barn kan lära sig många språk, menar Ladberg (1999). Hur många språk barn lär sig är en 

fråga om behov av att lära sig och inte en fråga om begåvning. Det som normalt hindrar barn 

från att lära sig språk ligger på det psykiska eller sociala planet.1  

Språk finns runt omkring oss varje dag och hela tiden vare sig det är i det talade språket eller 

det skrivna. Det omger oss dagligen genom andra människor, litteratur, musik, radio, tv och 

film för att nämna några områden. Det ger oss en möjlighet att kommunicera med andra. 

Språket gör det möjligt att förmedla sitt budskap till andra människor. För vissa kanske det 

handlar om de som finns närmast omkring sig medan andra har en vision att sprida sitt 

budskap runt hela jorden. Ett språk öppnar upp möjligheten att vara en del av något nytt, 

något främmande och något spännande som man annars kanske bara skulle läsa om och vara 

en avlägsen dröm. Språk ger en möjlighet att kunna resa och ta del av andras kulturer. Det ger 

en även chans att kunna flytta, leva och jobba utanför gränserna på sitt hemland. Språket låter 

en kunna få ta del av vardagen i ett nytt och kanske exotiskt land som man annars bara skulle 

besöka som turist en gång och aldrig mer. Språket låter en få vara en del av helheten där man 

får vara med och ta del av allt det speciella för just det landet. Att få ta del av det sociala livet 

som annars kan vara så lätt att man kan hamna utanför eller bara tillhöra en lite del av om man 

inte kan kommunicera på samma språk. Ett språk kan därför berika ens liv på fler plan än på 

bara det intellektuella.  

För oss svenskar är det vanligaste att tala ett språk och därmed lever många av oss i en 

enspråkig kultur där många tror att resten av världen lever i liknande språkliga miljöer, 

berättar Ladberg. Sanningen är den att i många länder utanför Europa talas flera språk. De 

flesta barn i världen växer upp med att kunna tala fler språk. Ett kanske talas hemma, ett annat 

i samhället och ett tredje i skolan. Det är verkligheten för dem. När omgivningen förväntar sig 

att barnet ska kunna tala flera språk kommer barnet att lära sig tala fler språk. Vad som 

behövs i många fall är att elever som talar fler språk får ett självförtroende att våga tala dem.2 

Att låta språken vara en del av den de är. Att deras språkkunskaper är något de själva kan 

identifiera sig med och vara stolta över.    

 

                                                             
1
 Ladberg Gunilla (1999) Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig? Lidingö: G. Ladberg Pedagogik & språk, 

cop. s.6 
2
 Ladberg (1999) s. 45 ff 
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1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att få veta hur man kan arbeta med tvåspråkiga elever och då främst 

inom läs- och skrivinlärning i det svenska språket. Syftet är även att se vilka problem som kan 

dyka upp runt undervisningen samt vilka olika lösningar som föreslås. Genom intervjuer vill 

jag ta reda på hur verkligheten ser ut för olika pedagoger som arbetar med tvåspråkiga elever 

och deras undervisning. 

 

1.2 Preciserad frågeställning 

Mina frågeställningar är: 

¤ Hur kan man arbeta med tvåspråkiga elever i läs- och skrivinlärning i det svenska språket? 

¤ Hur ser pedagogerna på dagens undervisning med tvåspråkiga elever? 
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2 Bakgrund  

2.1 Språk och utbildning i Sverige  

Det har alltid funnits elever i den svenska skolan som haft annat modersmål än svenska, 

berättar Ladberg (2003). I mitten av 1980-talet blev det mer synligt och det var i samband 

med det kommunala flyktingmottagandet. Det talades plötsligt olika språk på många av 

landets skolor och elever med flera språk blev en angelägenhet för alla, menar Ladberg.3   

Enligt Håkansson (2003) finns det mellan 5000 och 6000 språk i världen fördelat på ungefär 

150 länder. Majoriteten av världens befolkning anses därför vara tvåspråkig. Vissa länder har 

otroligt många språk varav Papua Nya Guinea är ett av dem. Landet har 700 olika språk med 

en befolkning på cirka tre miljoner människor. I många länder anses det därför vara naturligt 

att man är tvåspråkig.4  

I en artikel under rubriken Undervisning för elever med utländsk bakgrund och nationella 

minoriteter från Skolverket (2007) berättas det att år 2000 fastställdes det att det finns sju 

inhemska språk i Sverige. Förutom svenskan och teckenspråket finns det fem erkända 

minoritetsspråk. De är finska, jiddisch, tornedalsfinska, romani och samiska. Till dessa sju 

språk tillkommer det ungefär 140 språk till i Sverige som talas av olika invandrargrupper. Det 

är ungefär 15 % av de svenska grundskoleeleverna som har utländsk bakgrund.5 De vanligaste 

orsakerna till att det finns tvåspråkiga elever i den svenska skolan enligt Håkansson är att de 

växer upp i en familj där man talar två språk, man talar ett annat språk än svenska i hemmet 

eller så använder man ett annat språk än svenska i skolan.6 Alla svenska elever har samma rätt 

till utbildning oavsett bakgrund står det i Skolverkets artikel som nämnts ovan. Tillhör 

eleverna någon av de nationella minoriteterna i Sverige har man vissa speciella rättigheter i 

utbildningen som är i samband med sitt språk och ursprung. Kommunerna är skyldiga till att 

uppfylla läroplanernas krav som för tvåspråkiga elever kan vara att få speciellt 

modersmålsstöd om modersmålet är annat än svenska och att få modersmålsundervisning i 

grund- och gymnasieskolan. Formen på undervisningen kan se ut på olika sätt. Man kan 

studera sitt modersmål som s.k. elevens val, som sitt språkval eller helt utanför skolans 

timplan vilket är den vanligaste formen.  Modersmålsundervisningen vill att eleven förutom 

                                                             
3
 Ladberg, Gunilla (2003) Barn med flera språk Stockholm: Liber s. 5 

4
 Håkansson Gisela (2003) Tvåspråkighet hos barn i Sverige Lund: Studentlitteratur s. 9 

5
 www.skolverket.se/sb/d/139/a/846  

6
 Håkansson (2003)  s. 10 
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att öka kunskapen i sitt modersmål även stärka deras självkänsla och stärka dem i sin identitet 

som tvåspråkiga individer med dubbla kulturer. Undervisningen kan även hjälpa elever med 

begränsade kunskaper i svenska att få ökad kunskap och förståelse i andra ämnen samtidigt 

som de lär sig svenska.7 

 

2.2 Definition av tvåspråkighet   

Det råder delade meningar kring tvåspråkighet och dess definition, menar Håkansson. Vissa 

ser på tvåspråkighet med tvivel medan andra ser det som en tillgång och nödvändighet. 

Många anser även att det är för svårt för yngre barn att kunna hantera flera språk samtidigt. 

Andra tycker tvärtemot och menar att det är i de yngre åldrarna som man ska lära sig flera 

språk.8 Ladberg berättar att den moderna hjärnforskningen visar på att hjärnan har en större 

kapacitet än vad vi tror att den har. Den som har tillgång till många olika språk och 

framförallt anledning till att använda sina språk kommer att lära sig de språk de behöver.9 

Det finns många skilda uppfattningar om vilka elever som anses vara tvåspråkiga och 

Håkansson menar att enligt vissa så måste man vara uppväxt i en familj där två språk talas 

medan andra tycker att man kan anses vara tvåspråkig om man har viss kunskap om två språk. 

Det verkar vara lika svårt att vara ense om definitionen över vilket ens modersmål är. Är det 

det första språket man lär sig? Eller det språk man behärskar bäst? Eller är ens modersmål det 

språk man använder sig mest av? Håkansson anser själv att den som är tvåspråkig är någon 

som använder sig av fler än ett språk och i sin bok utgår hon från några kriterier som har 

identifierat fyra typer som man kan använda sig av vid identifiering om vem som är 

tvåspråkig och vilket språk som är ens modersmål.  

    Ursprungskriteriet är det enklaste och tydligaste. Modersmålet är det språk man lärt sig 

först och tvåspråkig är man om man lärt sig två språk från början. 

    Kompetenskriteriet menar att modersmålet är det språk man behärskar bäst och man är 

tvåspråkig om man behärskar två språk lika bra. Detta kriterium kan vara svårt att använda sig 

av då det är svårt att definiera vad som menas med att behärska ett språk. 

                                                             
7
 www.skolverket.se/sb/d/139/a/846  

8
 Håkansson (2003) s. 9 

9
 Ladberg (2003) s 50. 
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    Funktionskriteriet definierar modersmålet som det språk man använder sig mest av och 

tvåspråkig är den person som kan använda sig av två språk i de flesta situationer enligt sitt 

egna önskemål och samhällets krav. 

    Attitydkriteriet är det sista kriteriet. Med det anser man att modersmålet är det man själv 

identifierar sig med och att man är tvåspråkig om man själv identifierar sig själv som 

tvåspråkig eller att andra gör det. 

I rapporten Flera språk – flera möjligheter från Skolverket (2003) ger de sin definition till 

både modersmål och tvåspråkighet. Enligt Skolverket är en elevs modersmål det första språk 

som eleven lärt sig och modersmål finns även som ett ämne för dessa elever att läsa i skolan 

med kursplan och betygskriterier. Den elev som är tvåspråkig talar svenska och ett annat 

modersmål.10  

 

2.3 Lära sig ett nytt språk  

Rapporten från Skolverket visar på forskning att elever som deltagit kontinuerligt i 

modersmålundervisning har stor nytta av den i utvecklingen av både sitt modersmål och det 

svenska språket. Forskningen visar även på att dessa elever i regel har högre betyg i svenska, 

engelska och matematik än andra tvåspråkiga elever. De behärskar även det svenska språket 

generellt bättre och är både tryggare och trivs bättre i sin roll i skolan.11 

Tvåspråkigheten öppnar möjligheter för individen, anser Arnberg (1994). Förutom att man får 

lära sig ett nytt språk så får man även ta del av en annan kultur, något man sedan kan föra 

vidare i generationer. Många föräldrar ser även att en av de positiva sakerna med att ha 

tvåspråkiga barn är att de får en bredare tillgång till idéer och erfarenheter samt en berikande 

upplevelse av att just få vara del av två kulturer.12 

Enligt Ladberg är det allra viktigaste för ett barn som ska lära sig ett nytt språk är att det finns 

en motivation att vilja lära sig. Det behövs även finnas ett behov av att lära sig ett nytt språk 

för att det ska bli en bra inlärning.13 Cerú (1993)  påpekar även att det är viktigt att pedagogen 

                                                             
10

 www.skolverket.se/sb/d/150  
11

 www.skolverket.se/sb/d/150  
12

 Arnberg Lenore (1994)  Så blir barn tvåspråkiga: vägledning och råd under förskoleåldern Stockholm: 

Wahlström & Widstrand s. 23 
13

 Ladberg (2003) s. 50 f 
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visar för eleverna hur de kan använda språket utanför klassrummen dels för att öka 

motivationen, dels för att eleverna ytterligare ska bli medvetna om vikten att lära sig det nya 

språket. Detta kan ske genom att lära dem regler och terminologier för att kunna ta del av det 

som intresserar dem på rasterna och på sin fritid.14   

Alla människor har olika personligheter och har därför olika sätt att ta till sig kunskap och hur 

den sedan används, berättar Ladberg. När det gäller inlärning av språk, såväl modersmål som 

nya språk, föredrar vissa människor att lyssna in språket under en längre tid. När de sedan är 

redo kommer det ofta mycket på en gång. Ord och uttryck som har lagrats i deras hjärnor 

under en längre tid kommer ut och används i tal och skrift. För dessa människor är det 

helheten av språket som står i fokus för deras inlärning. Andra människor lär på andra sätt. 

Vissa vill använda sig av alla de nya ord de lärt sig med en gång trots att det kanske bara är ett 

fåtal. Deras fokusering i inlärningen ligger på just orden. För de som använder denna teknik 

är det oftast lättare för omvärlden att upptäcka deras framsteg och utveckling som när deras 

ordförråd ökar och när de kan sätta ihop ord till meningar. Ladberg påpekar dock att det är 

viktigt för att hur man än lär sig så behöver alla uppmuntran och stöd i sin lära för att 

utvecklas i det nya språket.15 I Lpo 94 står det under mål för skolan att sträva mot att alla 

elever utvecklar sitt eget sätt att lära sig på.16  

 

2.4 Blockering av inlärning 

Ladberg vill påpeka att när det handlar om inlärning för dessa tvåspråkiga elever kan det 

finnas blockeringar hos dem som försvårar deras inlärning i vilket ämne det än handlar om. 

Ångest, oro och sorg är några av de känslor som kan orsaka blockeringar för inlärningen. Den 

starka känslan man bär inombords tar all psykisk energi och man är därför inte mottaglig för 

inlärning av ett nytt språk eller vad det än kan handla om för inlärning. Vad man behöver, 

menar Ladberg, är en förändring av det känslomässiga slaget. Många vittnar om att känslan 

måste få säga sitt och man behöver tid att bearbeta sina känslor innan man är redo att ta emot 

ny kunskap som att lära sig ett nytt språk.17 

                                                             
14

 Cerú Eva (1993) Språkcirkeln ett sätt att strukturera innehållet i undervisningen Stockholm: Natur och kultur 

s. 128 f 
15

 Ladberg (2003) s. 46 f 
16

 Lpo 94 (2004) Lärarens handbok Stockholm: Skolverket s. 14 
17

 Ladberg (2003) s. 49 
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2.5 Skriva på ett nytt språk 

Många elever skriver gärna på sitt hemspråk men när det kommer till att skriva på svenska 

möter lärarna ofta motstånd från eleverna, menar Fredriksson (1991). En av anledningarna 

kan vara att elevernas svenska ordförråd är begränsat och de har därför svårt att finna de rätta 

orden. En ytterligare orsak till att eleverna inte gärna vill skriva kan vara att de inte känner till 

de svenska skrivreglerna för hur man skriver. När de skriver på sitt hemspråk flyter oftast 

språket på utan att de behöver tänka så mycket på det. När det kommer till svenskan måste de 

hela tiden tänka på att finna rätt ord och även rätt böjning av ordet. Detta är bara ett par av alla 

skrivregler som finns i svenskan. Det blir inte längre en självklarhet för eleverna när de 

skriver. En annan orsak till att eleverna ogärna skriver kan vara rädslan för att skriva fel. 

Många anser att om man inte skriver rätt så är det ingenting värt.18  

Skolverket (2001) sammanställde olika material till lärare som arbetar med elever med annat 

modersmål än svenska och Benckert är en av de som har material med i boken. Hon anser att 

en bra start för dessa elever i det skrivna språket är att de tidigt får chansen att prova att skriva 

utan att bli allt för korrigerade. Hon tror att om eleverna bara vågar skriva så har de kommit 

en bit på väg i sin utveckling. En bra sak att börja med är att eleverna får skriva dagbok som 

pedagogen sedan svarar på för att starta en dialog. När de är i början av sin skrivinlärning 

kanske de endast kan enstaka ord och då kan eleverna svara med bilder och de ord de kan. 

Allteftersom utvecklas elevernas skrivande och ord blir till meningar.19  

Fredriksson tycker att när vi undervisar våra elever lär vi dem ofta olika stavningsregler och 

gör många övningar på dessa regler innan de får chansen att skriva fritt. Under den fria 

skrivningen är det många pedagoger som är rädda att hämma våra elevers skrivande om vi går 

in i deras texter och ändra och visar dem på alla fel. Fredriksson menar att det som verkligen 

håller dem tillbaka är att vi från början gav dem en massa abstrakta regler utan att ge dem ett 

sammanhang till förståelse. Det visas sällan för eleverna vad de verkligen kan använda sitt 

skivande till.20 

                                                             
18

 Fredriksson Gunilla (1991) Invandrareleverna och skrivprocessen Malmö: Gleerups s. 7 ff 
19

Benckert Susanne (2001) Hur kan man arbeta med svenska som andraspråk med yngre elever, några exempel 

Stockholm: Liber s 93. 
20

 Fredriksson (1991) s. 7 ff. 
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2.6 Metoder och arbetssätt vid skrivandet  

Fredriksson menar att när eleverna vill förmedla något och de inte riktigt behärskar språket så 

kan det vara bättre att börja muntligt. Genom det muntliga minskar kraven på eleverna 

eftersom språket inte behöver vara formellt korrekt. De kan även använda sig av andra 

uttrycksformer som gester och skisser för att göra sig förstådda.21  

I Svenska som andraspråk, Lgr 80 (1989) föreslås att den första kontakten med det skrivna 

språket kan vara så enkelt att eleverna får skriva ett ord eller en kort mening till en bild, ett 

foto, ett vykort eller något annat som eleverna själva valt. Man vet att då eleverna själva har 

fått välja vad de vill skriva om så är det är något som har betydelse för eleven och det är något 

som de vill berätta om. Inlärningen blir mer intressant och även effektivare när eleverna själva 

är aktiva i sin inlärning.22   

Ett mer effektivt sätt att lära ut regler och meningsuppbyggnader av det svenska språket kan 

vara att eleverna får skriva fritt och att man sedan arbetar utifrån dem, anser Fredriksson. Ger 

man eleverna möjligheten så upptäcker de ofta själva vad det är pedagogerna vill att de ska 

lära sig. De lär sig språkets uppbyggnad på eget initiativ genom att ställa frågor som är 

relevanta för dem här och nu och genom att de får hjälp när de själva vill ha den. De lär sig 

språket genom att själva vara aktiva i sin egen inlärning.23  

Arvidsson (1993) påpekar att hon tycker det är viktigt att texternas innehåll ska reflektera vem 

eleven är och var eleven kommer från. Texterna ska utgå från elevens intresse och vad man 

tycker om. Hon menar att elever som kommer från ett land där de inte fått lära sig att läsa 

eller skriva har stort behov av att få uttrycka vilka de är och att de har något som de vill 

berätta för omvärlden.24 

Ett annat bra sätt att göra eleverna aktiva, enligt Fredriksson, är att de får markera i sin text 

det som de är osäkra på och när man sedan sitter och arbetar med texten tillsammans kan man 

föra diskussioner över hur det ska vara och varför det är så. Fredriksson fortsätter att berätta 

att det finns andra sätt man kan använda sig av som pedagog. Ett av dem kan vara att man 

skriver ner så ordagrant det eleven berättar. Det kan vara att återberätta en saga eller en 

berättelse från förr. Det är eleven som ska stå för innehållet och pedagogen för formen. 

                                                             
21

 Fredriksson (1991) s. 7 
22

 Läroplaner 1989: 132, Svenska som andraspråk: läs och skrivinlärning: kommentarmaterial Stockholm: Liber 

s. 88 f 
23

 Fredriksson (1991) s. 9 
24

 Arvidsson, Gunnel (1993) Läs och skrivinlärning för barn Stockholm: Natur och kultur s. 197 
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Eleverna blir ofta nyfikna på de ord som skrivs ner och har ofta många frågor och funderingar 

på de ändringar som sker i texten när man går tillbaka och arbetar med den. Eftersom det kan 

vara mycket att ta in för eleverna när de lär sig ett nytt språk kan det vara bättre om man har 

kortare skrivstunder som kombineras med samtal och ordkunskapsträning, menar 

Fredriksson.25 

Witting (2001) anser att det är viktigt att väcka elevernas lust till att skriva och att man kan 

göra det genom att ha olika teman. Bästa sättet vid val av tema är helt enkelt att fråga eleverna 

vilket tema de skulle vilja ha. Man kan tänka sig att ha teman som behandlar elevernas 

hemländer, någon aktuell händelse som eleverna nyss deltagit i eller att det är något i snar 

framtid som ska hända. Det kan var någon högtid som ska firas, antingen en svensk som de 

vill ha mer kunskap om eller från deras egna hemland som de vill förmedla om. Det viktigast 

är att det engagerar eleverna, menar Witting.26 

 

2.7 Läsningens betydelse  

Om man läser mycket blir man en bättre skrivare och vice versa menar Fredriksson. Genom 

läsningen ökar man sitt ordförråd och man får se olika modeller för hur man själv kan skriva. 

Många elever som inte har svenska som sitt modersmål läser lite eller ingenting alls.27 

Arvidsson menar att det är en allmän åsikt om att barns första läsinlärning ska ske på det 

talspråk som de behärskar bäst, vilket oftast är modersmålet. Många barn som kommer till 

Sverige har inte ens lärt sig läsa på sitt modersmål. Det förväntas sedan att de ska lära sig läsa 

på svenska samtidigt som de håller på att lära sig tala och förstå. Det mest optimala menar 

Arvidsson är att eleverna först ska få chansen att lära sig läsa på sitt modersmål. Det är dock 

få som får den möjligheten och en av orsakerna till det är att det är kostsamt att ge alla så 

mycket undervisning på sitt modersmål. En annan orsak är att det inte alltid finns utbildad 

personal inom läsinlärning i det modersmål det handlar om och då utesluts valmöjligheten.28                                                         

Ladberg anser att många barn inte är vana att läsa ens på sitt modersmål och det kan bero på 

att de inte är uppväxta med barnböcker och tidningar som många svenska barn är. De barnen 

har upptäckt att det är en naturlig del i vardagen att kunna läsa och många lär sig redan i 4-5 

års ålder. Vad man måste ha i tanke menar Ladberg är att alla barn inte har denna erfarenhet 

                                                             
25

 Fredriksson (1991) s. 9 f 
26

 Witting, Maja (2001) Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva Solna: Eklunds förlag s. 45 
27

 Fredriksson (1991) s. 26 f 
28

 Arvidsson (1993) s. 188 f 
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när de börjar skolan. För dem är det vanligt att man får berättelser berättade för dem muntligt. 

Med dessa elever får man kanske börja med högläsning för att sedan övergå till att finna 

tidningar och böcker om just det som eleven är intresserad av så att de kan övergå till läsning 

på egen hand när de själva har hittat glädjen.29    

Fredriksson tror att bristen av intresse av läsning även kan bero på att den läsning som dessa 

elever blir presenterade för i skolan består till en början av slumpvist valda ord som anses 

lätta att lära sig. Problemet som ofta uppstår här är att eleverna sällan får ett sammanhang med 

dessa ord och dess betydelse. Inlärningen känns då ofta svår och ganska ointressant. När dessa 

elever sedan har kommit till en punkt då de förväntas kunna läsa någorlunda och det svenska 

talet är förståligt tilldelas de gärna texter med tillhörande instuderingsfrågor. Ofta är dessa 

texter svårförstådda och eleverna lär sig istället att svara på frågorna utan att egentligen förstå 

textens innehåll. Detta leder ofta till att många elever ganska snart tycker att läsning är något 

svårt och försöker därför att undgå det i så stor utsträckning som de kan.30 Arvidsson tycker 

att för att eleverna ska få en bra utgångspunkt att starta från är det viktigt att läraren och 

modersmålsläraren kartlägger elevens språkutveckling och att ett tätt samarbete sker mellan 

dessa två. Hon tycker även att det är viktigt att vi möter eleverna med ett arbetssätt som tar 

tillvara på deras tidigare kunskaper och erfarenheter.31 

 

2.8 Lustfyllda texter och litteratur  

Det är viktigt att vi låter eleverna upptäcka att man kan läsa för sin egen skull, säger 

Fredriksson. Det är viktigt att visa dem att litteratur kan vara rolig, spännande eller 

tankeväckande. En stor del i det är att eleverna får texter som är meningsfulla och som ger 

dem lust att vilja läsa mera. Några exempel på bra texter är att eleverna får läsa varandras 

texter. Man har funnit att eleverna är väldigt intresserade av att läsa varandras arbeten. Man 

kan låta dem vara delaktiga genom hela processen och låta dem läsa olika utdrag och ge 

varandra tips och feedback. Många tycker det är roligt att sedan få läsa texten när den är helt 

klar och att de har varit delaktiga i arbetet.32 

                                                             
29

 Ladberg (2003) s. 182 f 
30

 Fredriksson (1991) s. 26 f  
31

 Arvidsson (1993) s 194 f 
32

 Fredriksson (1991) s. 27 ff 
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Något som kan vara en utmaning menar Fredriksson är att finna litteratur som passar 

elevernas nivå. Många gånger är den litteratur som har ett ordförråd som passar elevernas nivå 

skrivna för betydligt yngre elever. De böcker som eleverna är intresserad av att läsa har ofta 

ett för svårt språk, enligt pedagogernas bedömning menar Fredriksson. Hon anser att man ska 

låta intresset styra valet av litteratur annars är det en stor chans att elevernas intresse för 

läsning svalnar. Något annat som är viktigt att ha i åtanke är att det kan vara bra att se efter 

om eleverna har den förförståelse som boken kräver. Eleverna kan annars tycka att boken är 

för svår och ger upp när det egentligen inte är språket som är för svårt utan det är 

förförståelsen som de har problem med. 33 

Witting vill påpeka att hon tycker att det är bra att arbeta med texter som man sedan kan föra 

olika diskussioner runt. Hon menar att man då kan tala om saker och ord som de tyckte var 

svåra att förstå. Föra samtal kring ord och dess betydelser. Hon tycker även att det alltid ska 

finnas texter lättillgängliga för eleverna att alltid kunna plocka fram och läsa.34 Skolverkets 

sammanställda material är av samma åsikt om att det är bra att föra diskussioner med eleverna 

om olika texter.  Man kan då ge eleverna en annan förståelse för texten genom att tillsammans 

bearbeta den på sätt som de annars inte skulle göra individuellt. Man kan föra diskussioner på 

betydelsen av ord och uttryck. Beroende på hur långt eleverna har kommit i sin utveckling 

kan man prata om verb, substantiv osv. Det kan även vara en bra idé att läsa texter högt 

tillsammans för att få bra träning av det svenska uttalet.35  

Bergman och Sjöqvist från skolverkets material visar på att undervisning med skönlitterära 

texter gör att man hela tiden kan pendla mellan bas och olika former av språket. Man får ett 

varierat språk genom litteraturen. Man utvecklas inte bara inom läsning utan ordinlärning, 

förståelse av begrepp och grammatik går hela tiden hand i hand. Innehållet i de olika texterna 

och sedan elevernas egna reflektioner av litteraturen gör det svenska språket rikt och 

levande.36 

                                                             
33

 Fredriksson (1991) s. 27 ff 
34

 Witting (2001) s. 71 f 
35

 Benckert (2001)  s. 91 f 
36

 Bergman Pirkko & Sjöqvist Lena Skönlitteratur som läromedel Stockholm: Liber s. 107 



 12

3 Metod  

3.1 Urval 

Jag har valt att göra min undersökning genom intervjuer med tre olika pedagoger för att ta 

reda på hur verkligheten ser ut när det handlar om undervisningen av dessa elever och vilka 

metoder de använder sig av i sitt arbete. Pedagogerna jag valde att intervjua har olika 

utbildningar inom området och även olika sorters erfarenheter. Jag valde att intervjua en 

pedagog som arbetar med invandrarelever i åldrarna 6-12 år. Hon har även utbildning i 

svenska för invandrare och kan då ge information om hur hon arbetar. Jag valde sedan att 

intervjua två lärare som arbetar med ”vanliga” klasser men som ändå har erfarenheter av att 

ha invandrarelever i sina klasser utan att ha en utbildning för det. Den ena pedagogen arbetar 

med elever i årskurs 1-3 medan den andra arbetar med elever i årskurs 3-5. Jag valde dessa tre 

för att i största mån försöka skildra hur verkligheten ser ut för många pedagoger som arbetar 

med dessa elever och hur den kan se ut med hjälp av fortbildning. Jag har koncentrerat mig på 

undervisning av elever som är i åldrarna 6-12 år och det är även en anledning till mitt val av 

intervjupersoner. Nedanför följer en kort presentation av de pedagoger som jag intervjuat och 

med deras tillåtelse har jag fått ange deras namn. I själva redovisningen av intervjun kommer 

jag att kalla dem lärare 1, 2 och 3.  

Lärare 1: Hon heter Monika Hilding och är utbildad förskolelärare. Hon blev tillfrågad om 

hon ville ta del av att starta upp en specialgrupp av elever med annat modersmål än svenska 

1986 vilket hon gjorde. Efter ett par år lades gruppen ner och hon började arbeta på en 

förskola med invandrarbarn på Rud i Karlstad. Under tiden hon arbetade där gick hon 

fortbildningskurser på Karlstads universitet och läste svenska 2 och pedagogik. Sedan fem år 

tillbaka arbetar hon på Skogsbackeskolan i Karlstad som har ca 50 % invandrarelever. Hon 

arbetar i skolans internationella grupp som är en klass som tar emot nyanlända 

invandrarelever från många olika länder. Eleverna som går i denna grupp tillhör även en 

annan klass som de efter högst två år hos henne kommer att slussas ut till. Den internationella 

gruppen har drop-in för elever som kommer till Karlstad under hela året. Eleverna är mellan 

6-12 år gamla. Jag valde att intervjua Monika därför att hon har erfarenheter, utbildning och 

kan ge en bra bild över hur arbetet sker med dessa elever. 

Lärare 2: Hon heter Sandra Höög och är utbildad lärare i årskurs 1-7: matematik – natur. Hon 

har arbetat i 7.5 år som lärare på tre olika skolor. Sedan sex år tillbaka arbetar hon på 
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Vålbergsskolan i Vålberg med elever i årskurs 3-5. Hon har erfarenheter av att arbeta med 

elever som både har permanent tillstånd men även med elever som fortfarande väntar på 

beslut om de får stanna. Jag valde att intervjua Sandra eftersom hon har erfarenheter av att 

arbeta med dessa elever utan att egentligen ha utbildning i svenska 2, vilket jag tror är fallet 

för många pedagoger.  

Lärare 3: Hon heter Lisbet Olsen och har arbetat som lärare i 35 år. Hon har förut arbetat som 

lärare på Åstorpsskolan, Vålberg med mestadels elever i årskurs 1-3. För ett par år sedan 

bestämdes det att de två skolorna som fanns i Vålberg skulle gå samman till en enda nybyggd 

skola som hon sedan två år tillbaka är klasslärare på Vålbergsskolan där hon arbetar med 

elever i årskurs 1-2. Hon har erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål än 

svenska genom att hon haft elever från bl.a. Ryssland och Kroatien. Även hon har 

erfarenheter av elever som både fått permanent uppehållstillstånd men även de som 

fortfarande väntar på ett. Vålberg var för ett par år sedan en ort som tog emot flyktingar i 

väntan på besked. Jag valde att intervjua Lisbet för att jag anser att hennes erfarenheter är en 

tillgång till min undersökning och hon har stor erfarenhet när det handlar om elevers läs- och 

skrivinlärning.  

 

3.2 Genomförande  

Jag valde som sagt att göra intervjuer, något jag fick mer kunskaper om genom Johansson och 

Svedner (2006).37 Jag anser att genom intervjuer kan jag på ett bra sätt att få fram information 

om undervisningen av tvåspråkiga elever. De tre pedagoger som deltog i undersökningen är 

pedagoger med olika kunskaper kring undervisning med dessa elever. Kontakten med 

pedagogerna togs först på telefon och där jag berättade i kort vad mitt arbete skulle handla om 

och varför jag ville att de skulle vara del av min undersökning. De fick inte frågorna på 

förhand eftersom jag inte ville att det skulle kännas för stelt och uppstyrt utan mer som ett 

samtal. De var ju något förberedda innan intervjun eftersom de fått reda på i stort vad det 

skulle handla om och det berättade jag för att de skulle få en chans att tänka lite på ämnet 

innan intervjun skulle äga rum. Varje intervju varade i ca en timme och jag hade förberett 

några större frågor som jag utgick ifrån och allteftersom intervjun pågick ställde jag 

följdfrågor. Jag förde noggranna anteckningar under varje intervju.         

                                                             
37

 Johansson Bo & Per-Olov Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen Uppsala: Kunskapsföretaget 

s. 41 ff 
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4 Resultat  

Jag har valt att dela in mina intervjuer under olika rubriker för att försöka att strukturera upp 

det för läsaren. Under första rubriken har jag ställt frågor som handlar om allmänt kring 

tvåspråkiga elever, om rätten till modersmålsundervisningen och hur föräldrakontakten sker. 

Nästa rubrik fördjupar jag mig med frågor som handlar om hur undervisningen ser ut generellt 

i klasserna och hur de arbetar med de tvåspråkiga eleverna och även vilka verktyg eller 

litteratur de använder sig av? Under den tredje rubriken koncentrerar jag mig på hur 

undervisningen sker vid läs- och skrivinlärningen och vilka metoder som används. Den sista 

rubriken handlar om att pedagogerna själva har fått berätta vad de själva anser är problem som 

behöver lösas och hur de kan lösas för att få en bättre undervisning för tvåspråkiga elever.  

 

4.1 Eleverna och modersmålsundervisningen 

Lärare 1 berättar att de flesta av hennes elever har permanent uppehållstillstånd när de 

kommer till henne. De är alla invandrare och kommer från olika delar av Karlstads kommun 

och åker buss till Skogsbackeskolan. I hennes klass finns elever från världens alla hörn och 

för närvarande har hon elever från Chile, Thailand, Burundi, Estland och Iran. Hon berättar 

vidare att de har föräldramöte och personligt samtal en gång per termin och att de då använder 

sig av tolkar. Vid senaste mötet fanns det 16 elever i klassen och på mötet deltog 6 tolkar. När 

det handlar om modersmålsundervisningen så har de rätt till undervisningen om det finns fem 

elever med samma språk inom kommunen. De elever som går i hennes klass och har rätt till 

modersmålsundervisning har det en timme per vecka och då oftast med andra elever. De har 

även en timmes studiehandledning per vecka som sker i klassrummet. Alla språk finns dock 

inte representerade bland modersmålslärarna och för de eleverna finns ingen möjlighet till 

undervisning i sitt modersmål.   

Lärare 2 berättar att för hennes del har arbetet med dessa elever varit en utmaning. Hon fick 

reda på första dagen efter sommarlovet att ett antal elever som söker uppehållstillstånd skulle 

gå i hennes klass, en årskurs 3-4 med endast elever med svenska som modersmål. Eleverna 

hon skulle få var några från Kroatien och en från Iran. Hon tyckte att det var dålig information 

från ledningen och därmed svårt att veta vilka krav, rättigheter och skyldigheter som fanns 

kring dessa elever förutom skolplikten. Hon valde därför att söka egen information och ringde 

därefter migrationsverket för att få svar på vissa frågor. Hon säger att enligt migrationsverket 
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var det speciellt viktigt att föra närvarorapport och att meddela dem om den. Det som även 

var en svår bit var att det inte gavs någon information om vad som pågick i utredningen kring 

om dessa elever med familjer skulle beviljas uppehållstillstånd. Eleverna i hennes klass fick 

ingen modersmålsundervisning därför att det inte fanns någon behörig lärare. Hon kunde dock 

få hjälp av en pedagog som kunde föra en någorlunda kommunikation med dem och deras 

föräldrar genom att de talade närliggande språk vilket var ett stort stöd, speciellt i 

föräldrakontakten.     

Lärare 3 berättar att hennes första personliga kontakt med elever med annat modersmål än 

svenska var en elev som flyttat hit med sin mamma från Ryssland sedan hon träffat en man 

från Sverige. Eleven talade inte ett ord svenska när han började skolan. Hon har precis som 

lärare 2 haft elever som flytt från Kroatien och som kom hit som flyktingar i väntan på 

besked. Hon berättar att föräldrakontakten var fungerande när det handlade om eleven från 

Ryssland eftersom hans styvpappa var från Sverige men att det länge var svårt att ha en 

konversation med elevens mamma eftersom det tog lång tid för henne att lära sig svenska. 

Varken eleven eller mamman var intresserade av modersmålsundervisning utan nu var det 

bara svenska som skulle talas. Hon berättar vidare att föräldrakontakten med eleverna från 

Kroatien var obefintlig. Hon träffade dem aldrig utan kontakten sköttes av en pedagog som 

vissa timmar per dag fanns till hjälp på skolan. Även för dessa elever gavs ingen 

modersmålsundervisning av samma anledning som ovan, det fanns ingen behörig lärare.    

 

4.2 Undervisning med tvåspråkiga elever  

Lärare 1 berättar att hon har det väldigt lärarstyrt under sina lektioner och det beror främst på 

två saker. Dels att de själva inte har tillräckligt ordförråd för att klara av att arbeta individuellt 

men även därför att de som har tidigare erfarenheter av att gå i skolan är vana vid lärarstyrda 

lektioner. Hon säger att hon inte arbetar efter något speciellt material utformat till tvåspråkiga 

elever utan går mycket på känsla och arbetar ofta med förskolepedagogik eftersom hon finner 

att den passar bra för elevernas nivå. Hon har även tillverkat eget material. Det används 

mycket material som egentligen kanske är för barnsligt men som hon funnit fungerar för dessa 

elever och som de tycker är roligt. Hon använder sig mycket av konkret material som bilder. 

De får se en bild, höra ordet av vad bilden föreställer, de får se ordet och även själva säga det. 

Hon arbetar även med teman men säger att det är ett tema på ytan och att de inte på långa 

vägar fördjupar sig som man annars kan göra. 
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Lärare 2 berättar att det var svårt att finna en balans för eleverna i hennes klass. Majoriteten 

var svenska elever som alla har sina mål som skulle uppfyllas och även om de låg på olika 

nivåer i inlärningen så förstod de vad hon sa. Sedan hade hon ett par elever som inte alls 

talade svenska och som skulle delta i undervisningen. En av eleverna hade aldrig gått i skolan 

tidigare och det var en utmaning i sig. Det var mycket med det praktiska runt den eleven. 

Passa tider och sitta still var svårigheter nog. På förmiddagarna gick eleverna till den 

pedagogen som kunde kommunicera med vissa av eleverna. De undervisades i svenska och 

matematik hos henne. Eleverna fick även undervisning om hur det fungerade i skolan och om 

det som var aktuellt och bra att ha kunskap om. I december talades det om lucia och julen. 

Andra delar av dagen satt eleverna med material som de bägge pedagogerna tagit fram och 

som egentligen var för yngre elever. De satt även mycket framför datorn och arbetad bl.a. 

med mattespel. Eleven som var från Iran sög åt sig det svenska språket som en svamp och 

lärde sig otroligt snabbt. Hans största problem var inte att han inte kunde göra sig förstådd 

utan han hade vissa problem med att förstå regler och liknande under rasterna. Han deltog i 

undervisningen på sin nivå och gjorde det han kunde. När det blev för svårt brukade han 

arbeta med sitt eget material och då främst matematiken som var något av en räddning för 

honom anser läraren. När inget annat fungerade så fanns alltid matematiken att arbeta med 

som han älskade. 

Lärare 3 tror att hon har haft stor nytta i undervisningen med tvåspråkiga elever genom att 

hon alltid haft elever i årskurs 1 även om det varit blandade klasser. Eleverna har alltid 

deltagit i undervisningen på sin egen nivå. Mycket av undervisningen har varit svenska och 

matematik och det har oftast inte varit några problem. Hon berättar att eleverna ofta har 

iakttagit sina svenska klasskamrater och sedan härmat dem både i undervisningen och på 

rasterna. Med eleven från Ryssland fick hon en resurs tilldelad eleven som undervisade 

honom i svenska för invandrare och hade mycket språkträning. Hon hade hjälp ett par timmar 

om dagen, 3-4 dagar i veckan, vilket var en stor hjälp. Under tiden som eleven var hos 

resursläraren passade hon på att ha lektioner med de andra eleverna som hon visste var på en 

för svår nivå för eleven. Med eleverna från Kroatien fick hon också hjälp av en pedagog som 

inte talade samma språk men som gjorde det möjligt att kommunicera med varandra. Hon 

undervisade dem i svenska och lärde dem nödvändiga ord och fraser som skulle hjälpa dem i 

skolan för övrigt. De hade även svenska 2 en förmiddag i veckan. Hon berättar även att det 

som varit skillnaden mellan eleverna hon haft är att eleven från Ryssland lärde sig svenska 

väldigt fort. Hon tror att det kan bero på att han snabbt blev en del av klassen och fick tillgång 
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till svenska på fritiden. Eleven var även väldigt intresserade av allt som rörde skolan. Även 

för denna elev var matematiken ett stort intresse. Några av eleverna från Kroatien var också 

intresserade av skolan men inte med samma entusiasm som den ryske eleven. En av eleverna 

var dock inte intresserad alls utan var sluten som en mussla och verkade inte ta in någon 

kunskap alls. Läraren fick förklarat för sig att detta är ett vanligt problem. Att eleven inte var 

mottaglig för ny kunskap vilket fick läraren att känna sig otroligt hjälplös. Innan problemet 

var löst hade eleven redan flyttat.    

 

4.3 Läs- och skrivinlärning 

Lärare 1 berättar att när det handlar om att arbeta med det svenska språket så är det i stort sett 

det de gör hela dagarna förutom matematiken men där blir det svenska också genom vissa 

läsövningar. Hon säger att det blir mycket gruppaktiviteter i hennes klass där de tränar ord, 

begrepp och fraser som först och främst är nödvändiga. Eftersom det droppar in elever i 

hennes klass under hela året så återkommer vissa delar av undervisningen flera gånger. Hon 

berättar att ofta gör det inget. För vissa elever är det nytt medan för andra är det nyttig 

repetition. De tränar mycket på ljud och bokstäver. Alla har inte samma alfabet utan måste 

läras om. Andra som har samma alfabet och som redan har knäckt läskoden i sitt modersmål 

har ofta kommit en bit längre än de som inte gjort det. Jag frågar om de har chans att först 

kunna lära sig läsa på sitt modersmål som jag förstått är en fördel. Hon berättar att det inte 

finns resurser till det vilket är otroligt synd, menar hon. Läsinlärningen fortsätter genom att de 

sätter ihop korta ord och så småningom lättare meningar. Varje dag innan 10-rasten har 

klassen fruktstund där läraren läser/berättar en lättare bok för eleverna vilket hon vill påpeka 

är väldigt populärt och alla elever tycker mycket om att få lyssna på sagor. De besöker även 

biblioteket där eleverna får låna böcker på en väldigt lätt nivå och med lite text. Hon berättar 

vidare att eleverna är otroligt intresserade av all litteratur och att hon inte brukar stöta på 

problem med att litteraturen anses vara för barnslig från eleverna själva. Hon menar att detta 

brukar bli problem när de kommer upp i årskurs 4-5 då de blir mer medvetna om att de kanske 

inte är på samma nivå som sina andra klasskamrater. 

När det sedan handlar om skrivinlärningen berättar hon att hon använder sig mycket av 

digitalkameran. Hon tar ofta kort på saker de gör tillsammans som de lätt kan identifiera sig 

med. De skriver ord och meningar tillsammans med korten. Ofta skriver hon först på tavlan 

och eleverna får sedan skriva av. Hon menar att det kan vara en utmaning i sig att skriva av 
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rätt till en början för dessa elever. Skrivträningen består mycket av att skriva av olika texter 

även utan kort. Det beror på att de ska få träning i att skriva bokstäverna rätt och för vissa är 

det träning i sig att hålla en penna rätt.  

Lärare 2 har haft hjälp med svenskundervisningen genom pedagogen jag nämnt tidigare men 

även av en svenska 2 lärare. Hennes elever har haft den undervisningen en förmiddag per 

vecka. Under resten av veckan har svenska 2 läraren skickat med dem material som de kan 

arbeta med i klassen. Det materialet har varit liknande det svenskmaterial som de svenska 

eleverna arbetar med i första och andra klass. Material som gör dem bekanta med alfabetet 

och hur bokstäverna låter och ser ut. Det har varit varierade uppgifter som gjort det möjligt 

för eleverna att göra repetitioner blandat med nya uppgifter. Det har även funnits dataprogram 

på skolan som de kunnat arbeta med varav de kan få träning i att matcha ihop stor och liten 

bokstav men även till att få höra hur bokstäverna låter och sedan para dem samman med rätt 

bild bl.a. Vissa gånger har de kunnat sitta med extrapersonalen som hjälpt endast dessa elever. 

Det har varit ett bra stöd då man har andra elever att tänka på också. Hon berättar att hennes 

elever från årskurs 3 har tyckt om att låna böcker från skolans bibliotek och att de själva valt 

böcker med mycket bilder och lite text. Böckerna ska gärna ha så färgglada bilder som 

möjligt. När de andra eleverna haft egen lässtund har de suttit och bläddrat i böckerna och 

letat bokstäver de känner igen och som de sedan stolt har visat upp för läraren vad de kan.  

Lärare 3 har som sagt haft hjälp av resurs och även svenska 2 för undervisning av det svenska 

språket. Hon själv har dock också undervisat dem i svenska genom den läs- och skrivinlärning 

hon gjort med sina 1:or. De har alla varit med på undervisningen vilket hon tror har varit 

nyttigt för dem. Inlärningen har gått till genom att de alla har valt en bokstav som fångat deras 

intresse. De har fått lärt sig hur den låter, ser ut och hur man skriver den. Det har gjorts många 

övningar på varje bokstav och som alltid slutat med en liten läsning ur en bok speciellt för den 

bokstaven som eleven valt. Alla bokstäver har gåtts igenom och längs vägen knäcker fler och 

fler läskoden, även invandrareleverna. Hon berättar att hon haft ett tydligt arbetsschema 

uppsatt på väggen med alla övningar som ska göras och i vilken ordning för att göra det 

tydligt men även för att göra eleverna mer individuella i sitt arbete. Allt eftersom kunskapen 

ökar så ökar även läsningen. Ord och korta meningar blir till korta böcker. Skrivuppgifter som 

till en början bara var små ord utökas till att skriva av meningar till att skriva egna meningar 

som bara blir fler och fler. Eleverna har alla lärt sig baskunskaper i svenska och varit på olika 

nivåer men ändå arbetat med samma saker.  
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4.4 Ris och ros för bättre undervisning  

Lärare 1 berättar att denna termin har varit otroligt bra då de varit två pedagoger i klassen som 

kunnat hjälpas åt. När man arbetar med endast invandrarelever anser hon att man måste vara 

två. Hon säger att mycket av tiden går åt till att tillverka eget material då det inte finns 

ekonomi till att köpa in allt man skulle önska. Hon menar även att det skulle vara krav att all 

personal som arbetar med dessa elever skulle ha någon form av utbildning av svenska 2 dels 

för att öka kunskapen, dels få större förståelsen för eleverna som är så viktig, berättar hon. 

Hon berättar vidare att många klasslärare kommer till henne och anser att eleverna som blivit 

utslussade till klasser inte kan nästan något. Själv har hon följt deras utveckling i ca två år och 

tycker de kan mycket om man jämför från när de först kom till henne. Hon anser att detta 

problem skulle kunna minskas om det fanns någon utbildad svenska 2 lärare som kunde följa 

eleverna efter att de slussats ut från hennes klass till sin ordinarie. Hon tycker att det blir ett 

alltför stort glapp mellan undervisningen och att de även i fortsättningen behöver mycket stöd 

och hjälp som inte alltid klassläraren har tid för. Sedan önskar hon även mer 

studiehandledning för sina elever och tror att det skulle vara till stor hjälp i deras inlärning. 

Som avslutning vill hon säga att det är ett otroligt roligt och givande arbete och att hon gläds 

med sina elever när de hela tiden gör framsteg och utvecklas.   

Lärare 2 skulle önska att informationen skulle vara bättre kring dessa elever. Att man inte 

själv skulle behöva söka information. Hon menar även att det skulle vara bra att innan få sätta 

sig ner med en kunnig person som är mer insatt i situationen för att få just mer information 

men även kunskap inom området. Lite tips och idéer på hur man kan arbeta med eleverna och 

även bra saker att tänka på vid bemötandet av dem. Hon önskar även att det skulle finnas mer 

resurser till eleverna. Hon tycker att det skulle varit bra om de elever hon mött även skulle ha 

fått lite mer kunskap av det svenska språket innan de blev utslussade till hennes klass 

eftersom de redan går i årskurs 3-4. Hon tror att det skulle vara lättare för dem att bli en del av 

klassen om de på något sätt kunnat kommunicera med dem från början istället för att inte 

kunna ett ord. När det handlar om det positiva tycker hon att de är en tillgång i klassen och 

eftersom hennes elever har forskat om Europas länder har eleverna fått presentera sitt 

hemland om de velat och berätta hur deras språk låter och hur man skriver på deras 

modersmål. De andra eleverna har visat stort intresse och nyfikenhet men det är inget som 

görs de första veckorna utan eleverna måste först få komma in i språket och klassen menar 

hon.  



 20

Lärare 3 berättar att det varit spännande att arbeta med dessa elever men även att hon ibland 

känt sig otillräcklig. Hon påpekar igen att hon haft stor nytta av årskurs 1 material och att hon 

kunnat använda sig av samma material till alla eleverna. Hon menar även att det skulle ha 

varit olösligt om det inte fanns någon personal att tillgå som kunde kommunicera med eleven 

och som hon kunnat rådfråga. Trots att det inte varit tillräckligt med tid så är hon glad att 

eleverna fått svenska 2-undervisning och menar att om utbildningen för dessa elever ska vara 

bra måste det finns mer tillgång till resurser och svenska 2-lärare än vad det gör idag. Hon 

tycker inte att det räcker med ett par timmar då och då. Hon anser även att det borde vara 

obligatoriskt att de allra först fick komma till en invandrarklass där utbildad personal finns 

och de fick den rätta utbildningen från början. Hon tror att det gör det lättare för dem att sedan 

komma vidare i sin utveckling.                 
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5 Diskussion  

Jag har valt att dela upp min diskussion i underrubriker. Rubrikerna kommer att ha samma 

namn och ta upp samma ämnen som i resultatdelen. Valet att göra på detta sätt är för att 

försöka följa ett mönster som ska göra det lätt att ta del av som läsare. Jag hoppas även att det 

ska förtydliga den röda tråden jag försökt ha genom arbetet. 

 

5.1 Eleverna och modersmålsundervisningen 

Skolverket presenterar på sin hemsida att i Sverige talas det runt 140 olika språk av olika 

invandrargrupper och att ca 15 % av våra grundskoleelever har utländsk bakgrund. Det står 

även att alla elever har rätt till samma utbildning oavsett bakgrund. Det betyder att 

kommunerna är skyldiga att uppfylla de krav som finns i läroplanerna för tvåspråkiga elever. 

Ett av de kraven är att erbjuda modersmålsundervisning.38 Efter min undersökning har jag 

förstått att för att kravet ska uppfyllas med modersmålsundervisning måste det finnas minst 

fem elever inom kommunen som talar samma språk och sedan att det finns en behörig lärare. 

Det gäller alltså att komma från ”rätt” land för att få undervisning i sitt modersmål om man 

önskar det. Modersmålsundervisningen för de elever som pedagogerna i min undersökning 

haft handlar det om en till ett par timmar i veckan. Man kan undra hur mycket som hinner bli 

gjort under den timmen av undervisning och hur lyckad undervisningen måste kännas för 

läraren? Som undervisningen är nu känns det som att det är något som är lågprioriterat men 

om någon frågar går det ändå att visa upp på papper att eleverna i denna kommun faktiskt 

erbjuds modersmålsundervisning. Jag tror att om man skrapar på ytan ser man att det är några 

stackars pedagoger som har många olika skolor som sitt arbetsfält och undervisar elever ett 

par timmar på ena skolan för att sedan skynda iväg till bussen för att åka till nästa skola och 

nästa grupp elever osv. Mycket av deras tid går tyvärr åt till resor när den istället skulle kunna 

gå till undervisning om det fanns ett annat upplägg och naturligtvis bättre ekonomi. Arvidsson 

anser att det mest optimala för dessa elever och främst de som ännu inte har knäckt läskoden 

ens på sitt modersmål, är att de ska få chansen att först lära sig läsa på sitt modersmål innan 

de ska behöva lära sig det på svenska.39 Som modersmålsundervisningen ser ut i dag finns 

inte den möjligheten överhuvudtaget. Inte i Karlstads kommun i alla fall. Ska läsningen bara 
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ske på svenska är det länge svårt för dessa elever att få något stöd och hjälp hemifrån om 

bägge föräldrarna själva håller på att lära sig svenska, tror jag. 

Skolverkets forskning visar även vikten av modersmålsundervisning och att det är något 

eleverna har stor nytta av senare i sin inlärning. De elever som kontinuerligt deltagit i 

modersmålsundervisningen utvecklas bättre i sin inlärning av både sitt modersmål och i 

svenska. De har även generellt högre betyg i svenska, matematik och engelska än andra elever 

som inte haft modersmålsundervisning.40 Detta visar ganska tydligt vikten av en bra 

modersmålsundervisning och något som vi i denna kommun behöver utveckla, anser jag.   

 

5.2 Undervisning med tvåspråkiga elever 

Ladberg påpekar att det viktigaste för elever när det handlar om undervisning är att de känner 

sig motiverade att vilja lära sig. Det behöver även finnas ett behov att lära sig. Så länge du 

inte har ett behov av att lära dig något så gör du det oftast inte.41 Jag antar att man kan 

jämföra det med att människor som bor i invandrartäta områden inte lär sig svenska. De klarar 

sig utmärkt genom att tala sitt modersmål därför att det bor så många andra som talar samma 

språk. Det finns inget behov av att lära sig svenska. Vänder man på situationen och en familj 

hamnar i en ort eller del av en stad där en stor del talar svenska. Plötsligt finns ett behov av att 

lära sig svenska för att klara av sin vardag. Man känner antagligen en motivation av att vilja 

lära sig också. Man vill vara en del av samhället och kunna göra sig förstådd och själv förstå. 

När det handlar om undervisning är det viktigt att ha i tanken att elever kan har ett tungt 

bagage att bära som vi har svårt att föreställa oss, menar Ladberg. Hon skriver att det är 

viktigt som pedagog att vara öppen för dessa blockeringar som kan hindra elevernas inlärning. 

Ångest, oro och sorg är några starka känslor som kan orsaka dessa blockeringar. Eleverna är 

inte mottagliga för inlärning därför att deras ork går åt till den starka känslan man bär 

inombords. Ladberg anser att eleverna behöver tid för att bearbeta sina känslor innan man är 

redo för att ta emot ny kunskap.42 I en av mina intervjuer berättade lärare 3 om att hon haft en 

elev från Kroatien som inte var mottaglig för kunskap. Trots allt arbete med eleven var det 

inget som fastnade. Den informationen som de arbetat med en dag var som bortblåst dagen 

efter. Hon fick förklarat för sig att detta är ett vanligt problem. Det fick henne att känna sig 
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maktlös. I denna situation tror jag att det är viktigt att eleverna får tid och hjälp att bearbeta 

sitt förflutna för vad vet vi vad de har fått gå igenom i sitt hemland. I detta fall visas vikten av 

att det finns personal på skolan som kan kommunicera med eleverna för att få förståelse.  

 

5.3 Läs- och skrivinlärning  

Fredriksson anser att det finns ett antal anledningar till att tvåspråkiga elever inte vill skriva 

och en av dem kan vara att de inte vågar skriva eftersom de är rädda för att skriva fel. Pressen 

att prestera bra kan bli för stor.43 Skolverkets sammanställda material gav olika förslag på 

uppgifter som de ansåg kunde vara bra för tvåspråkiga elever. En av uppgifterna var att skriva 

dagbok och att eleverna till en början kunde använda sig av bilder och enstaka ord innan de 

byggt upp ett ordförråd.44 Jag tycker att detta verkar vara en bra uppgift och inte bara för 

tvåspråkiga elever. Man får en dialog mellan sina elever där eleverna själva väljer vad de vill 

skriva i sin dagbok till läraren. Jag tror att det kan få eleverna att känna sig sedda och att 

någon är intresserad av vad de har att skriva. För tvåspråkiga elever ges det en möjlighet att 

berätta och visa sina tidigare erfarenheter och kunskaper genom skrivandet. De blir aktiva och 

förhoppningsvis motiverad att lära sig mer för att kunna förmedla ännu mer av sig själva. 

Något som Ladberg, Céru och Fredriksson alla anser är otroligt viktig för elevernas inlärning.  

När det sedan kommer till läsandet, säger Fredriksson, att det kan vara en utmaning att finna 

passande litteratur för de lite äldre eleverna. Texterna som passar elevernas nivå anses för 

barnslig och därför blir det inte intressant att läsa. Hon menar att intresset ska styra val av 

litteraturen.45 En av pedagogerna jag intervjuade berättade att hon inte hade problem med att 

litteraturen ansågs för barnslig av eleverna själva. Hon menar dock att det kan bero på att alla 

hennes elever är invandrare och att de inte är medvetna om vad som skulle anses vara 

barnsligt av andra elever i samma ålder. Hon menar på att problemen kommer när de slussas 

ut till sina vanliga klasser med jämnåriga klasskamrater och att de då blir medvetna om vad 

alla andra kan och inte kan. Jag tror att många av problemen dyker upp när eleverna blir äldre 

just för att de blir medvetna om sin omgivning. Det är ingen som vill sticka utanför ramarna 

och prestera sämre än andra. Jag tror att detta är ett vanligt problem hur mycket än lärarna 

arbetar med att det inte ska hända. Därför tror jag, precis som en av pedagogerna i min 
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intervju att det kan vara lättare att arbeta med tvåspråkiga elever i en klass med elever från 

årskurs ett. De kan arbeta med samma basmaterial i svenska som de andra eleverna. Liknande 

arbete som de får arbeta med när de har svenska 2-undervisning. Jag tror inte att de är lika 

medvetna om vad de andra eleverna arbetar med och på vilken inlärningsnivå de ligger på. 

Jag tror även att de inte jämför sig själv lika mycket med sina klasskamrater som jag tror de 

kan göra i de äldre klasserna. Därför tror jag att problem som att inte vilja skriva och läsa som 

bl.a. Fredriksson berättar om i litteraturen är vanliga ju äldre eleverna blir och därmed ett 

större problem för lärarna som arbetar med äldre elever att lösa. 

 

5.4 Ris och ros för bättre undervisning  

Av de pedagoger jag intervjuade var det en av tre som hade utbildning i att undervisa 

tvåspråkiga elever trots att alla tre har gjort det. Utbildningen fick hon genom att läsa på 

kvällstid och var på hennes eget initiativ. Hon fick ledigt en dag i veckan från sitt arbete i 

klassen för att kunna studera. Jag anser att för att få den bästa undervisningen för dessa elever 

behövs det finnas fler pedagoger med rätt utbildning. Dels för deras inlärning men även för att 

ha en viss förförståelse för vad som kan ske kring dessa elever. Jag tror det är viktigt med den 

kunskapen för att på det bästa sättet kunna bemöta dessa elever på ett professionellt sätt som 

gör att det känns tryggt för dem att gå i skolan. Många elever kanske varit på flykt och 

upplevt saker vi inte kan föreställa oss. Har vi som pedagoger en bra bas och rätt utbildning 

att stå på tror jag att ett bättre arbete kan göras.  

En av pedagogerna nämnde att hon skulle ha önskat att hennes elever fått gå i en 

invandrarklass från början för att lära sig baskunskaper innan de kom till hennes klass. Jag 

tror att detta skulle vara en bra start för eleverna. Att få börja i en liten klass där det finns fler 

pedagoger som arbetar tillsammans och som kan ge mycket stöd och hjälp när det behövs i 

början. Problemet som sedan ansågs vara vanligt i en av mina intervjuer var att glappet mellan 

invandrarklassen och vanliga klassen blev för stor. Jag håller med pedagogen i fråga om att 

det skulle behövas mer resurser runt dessa elever en längre tid. Att de skulle ha personal att 

tillgå även i den vanliga klassen. Jag förstår inte att man kan anse att en elev som kanske läst 

svenska i två år ligger på samma nivå som sina klasskamrater i årskurs fyra. För mig känns 

det som en självklarhet att dessa elever fortfarande behöver mycket hjälp trots att de anses 

vara så duktiga på svenska att de kan gå i vanlig klass. Så stora som många klasser är i dag 

kan det inte vara lätt för en lärare att hinna med att hjälpa och stödja alla sina elever.  
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Summan av kardemumman är att det skulle behövas mer resurser kring våra elever och inte 

bara de tvåspråkiga. Tråkigt nog är det oftast ekonomin som styr och saker måste prioriteras 

bort. I slutändan är pedagogerna i våra skolor även de människor och som bara kan göra sitt 

allra bästa. Ingen kan begära mer än så.    
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