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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur lärare i några olika skolor med 
flerspråkiga elever, utformar sin svenskundervisning, samt vilka arbetssätt lärarna 
menar att de har för att forma den enskilde elevens språkutveckling. 
Under oktober och november 2007 genomförde jag tre djupintervjuer med tre 
svensklärare i tre skolor. I genomsnitt fem observationer gjordes av respektive lärares 
svenskundervisning i år 9. Intervjuer med sex av deras mentorselever, två elever från 
respektive skola, genomfördes även.  
 
Jag kom fram till att skolornas organisation av ämnet svenska samt lärarnas val av 
arbetssätt konstruerade en enspråkig språkmiljö.  Det svenska språket hade en 
nyckelställning, där lärarna uppmuntrade några av eleverna till extra undervisning i 
svenska språket. Modersmålsundervisning betonades däremot inte nämnvärt inom 
verksamheterna. Majoriteten av lärarna såg fler möjligheter med en SVA-lärare 
(svenska som andraspråk) som en extra resurs i klassrummet än en modersmålslärare. 
Lärarna menade även att de var betydelsefulla som innehavare av den ”naturliga” och 
korrekta svenskan, eftersom de för de flesta eleverna, utgjorde den enda återkommande 
kontakten med det svenska språket i vardagen. Den språkliga normen sattes främst av 
läraren där skolspråk blev normen, vilket medförde att undervisningen skiljde sig från 
de flesta av elevernas språkmiljö på fritiden. Att lärarna använde monolog vid 
interaktion med eleverna förstärkte även den konstruerade enspråkiga språkmiljön. En 
del av den interaktion jag observerade medförde även en immanent inverkan på 
eleverna, där två av lärarna medvetet eller omedvetet, överförde en norm av 
enspråkighet till eleverna. Detta resulterade i att eleverna även ställde mycket höga krav 
på lärarna, att de skulle ha en perfekt svenska i tal och skrift.  
 
Lärarnas val av arbetssätt utformades främst utifrån målen i den nationella kursplanen i 
svenska som andraspråk, och utifrån det nationella provet i svenska år 9. För att kunna 
uppnå dessa mål menade lärarna att de valde att lära eleverna processkrivning samt hur 
de kunde skriva olika genrer. Läsning av skönlitteratur och loggbok var även vardagliga 
verktyg i undervisningen. Ett annat arbetssätt var stöttning av eleverna i deras närmaste 
fas i språkutvecklingen, där muntligt gensvar betraktades som en bra metod.  
 
Interaktion utformades oftast mellan lärare och elev. Lärarens interaktion med eleverna 
var en kombination av uppfostran och en uppmuntran till den enskilde elevens 
språkutveckling. Ett hinder för elevernas språkutveckling i svenskundervisningen, enligt 
både elever och lärare, var avsaknaden av en naturlig, svensk språkmiljö. Detta 
resulterade i ett önskemål om fler elever på skolan med svenska som modersmål. Det 
visade sig dock att elever med svenska som modersmål sökte sig bort från skolorna till 
innerstadsskolor, där flera helsvenska elever fanns.  
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Inledning 
 
 
Min bakgrund är att jag är född i Sverige och har svenska som modersmål. 
Jag har tidigare studerat etnologi och det intresset finns kvar för framförallt begreppen 
kulturell mångfald och segregation. Min inriktning svenska som andraspråk på 
Lärarhögskolan, har även inspirerat mig till att söka förståelse för hur dessa begrepp kan bli 
verklighet inom pedagogisk verksamhet. 
Under ett års tid jobbade jag på en interkulturell förskola där svenska som andraspråk och 
modersmål var en del av min vardag. 
I min uppsats kommer jag att belysa hur flerspråkighet formas till enspråkighet i skolan. 
 
Forskningsprocess  
 
När jag läste inriktningen svenska som andraspråk blev jag inspirerad av ett genrebaserat 
arbetssätt. Detta arbetssätt innebär att läraren, på ett explicit sätt, inspirerar andraspråkselever 
att skriva olika genrer. Eleverna uppmuntras även till samarbete med sina kompisar. Detta 
arbetssätt är inspirerat av professor Pauline Gibbons som har skrivit boken ” Stärk språket - 
Stärk lärandet ”.  
Jag fick en rekommendation via min handledare under min praktik, att besöka en lärare som 
använde sig av detta arbetssätt. Jag kontaktade läraren med en förfrågan om jag fick komma 
på besök, men hon kunde inte ta emot mig eftersom en annan lärarstudent gjorde praktik hos 
henne. Jag behöll tanken om att forska om svenska som andraspråk och fokuserade nu på 
tvåspråkighetsutveckling. Detta skulle jag undersöka på en skola väster om Stockholm, där 
det fanns ett starkt samarbete mellan modersmålslärare i grekiska och lärare i svenska. Denna 
skola kunde inte ta emot mig eftersom de hade många lärarstudenter som gjorde sin praktik 
där.  
De problem jag stötte på i början av forskningsprocessen resulterade i bortfall av några lärare. 
Detta medförde negativa effekter på mitt resultat men även något positivt. Bortfallet av de 
tidigare nämnda skolorna och lärarna, krävde ett nytt sökande efter nya infallsvinklar på 
svenska som andraspråk, vilket var tidskrävande. Jag behövde återigen komma i kontakt med 
olika skolor, vilket resulterade i att jag nu gjorde en allmän sökning efter grundskolor i 
telefonkatalogen. Via e-post skickade jag sedan en förfrågan om besök till olika svensklärare 
på högstadiet och väntade på svar. Jag anser även att bortfallet av lärarna hade en negativ 
inverkan på resultatet av min forskning, där jag gick miste om det förtroende som redan fanns 
uppbyggt i den goda rekommendation jag hade fått av min handledare under min praktik. 
Detta påverkade delvis mitt resultat som inte blev lika djupgående, eftersom jag inte fick det 
givna förtroende jag nog hade kunnat få från den läraren jag rekommenderades att besöka. 
Den positiva effekten blev dock att jag i forskningsprocessen fick förkunskaper om det 
område jag sedan besökte väster om Stockholm.  
 
Min forskningsprocess fortsatte nu i en positiv riktning, eftersom tre svensklärare från tre 
olika skolor, svarade på min förfrågan via e-post och välkomnade mig.  
På de tre olika skolorna möttes jag av olika elevsammansättningar, och mycket olika språkliga 
nivåer hos eleverna. Här bestämde jag mig för att studera andraspråkselevers olika 
språkutvecklingsnivå, och hur en lärare undervisar i svenska i en heterogen och integrerad 
klass, jämfört med en homogen klass. Dessa nya vinklingar blev dock ganska ointressanta, 
eftersom lärarna inte nämnvärt individualiserade eller nivåanpassade undervisningen.  
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Mitt eget intresse av frågor om kulturell mångfald inspirerade mig att ta en interkulturell 
vinkling på lärarnas arbetssätt, men svenskundervisningen erbjöd inte det rikliga material jag 
behövde. Interkulturella frågor diskuterades nämligen bara en gång i veckan under 
klasstimmen. 
 
En ny tanke var att fokusera på det jag saknade i lärarnas svenskundervisning, nämligen 
visioner om mångfald och aktiv tvåspråkighet. Jag gjorde en litteratursökning i databasen 
Libris på orden mångfald och minoritet. Mitt resultat av litteratursökningen blev två 
avhandlingar som berörde undervisning och minoritetselever. Den ena avhandlingen är 
skriven av etnologen Ann Runfors och heter ” Mångfald, Motsägelser och Marginaliseringar – 
en studie av hur invandrarskap formas i skolan”. Den andra avhandlingen heter ” En skola för 
andra ” av forskaren i pedagogik Ing-Marie Parszyk. Dessa avhandlingar utgjorde en del av 
den tidigare forskning jag sedan tog utgångspunkt i, för att svara på min problemformulering. 
Min slutgiltiga problemformulering formades sedan ute i fält hos de tre lärarna, där jag sökte 
svar på hur lärarna menar att de arbetar med språkutveckling i en flerspråkig skolmiljö. 
Inför mina fortsatta besök på skolorna var jag inläst på tidigare forskning, och jag hade läst 
information om skolorna på deras hemsidor.   
Mitt val av de tre skolorna kommer jag att diskutera mer om i avsnittet metod. 
 
Jag anser att jag har utfört en kombination av en explorativ studie och en deskriptiv studie. 
Den explorativa studien där jag sökte mig fram inom forskningsfältet, har även påverkat mitt 
förhållningssätt till att betrakta materialet utifrån ett kreativ och dynamiskt tillvägagångssätt, 
med öppenhet för nya vinklingar. ”Explorativa studier är av förberedande slag där forskaren 
nosar lite här och var och prövar olika uppläggningar för att finna framkomliga vägar för en 
fortsättning”( Hartman, S 2003 s. 43). 
Den deskriptiva delen anser jag betonar den redogörelse jag har genomfört av tidigare 
forskning kopplat till mina fältstudier där ” deskriptiva studier av förlopp och företeelser inte 
särskilt organiserats av forskaren” ( Hartman, S 2003 s.42 ). 
 
 
 
 
Syfte  
 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur lärare i några olika skolor med 
flerspråkiga elever, bedriver sin undervisning i ämnet svenska, samt vilka arbetssätt lärarna 
menar att de har för att forma den enskilde elevens språkutveckling. 
 
 
Frågeställningar  
 
Vilka arbetssätt väljer lärarna i min undersökning i flerspråkiga klassrum? 
 
Hur organiseras språkutveckling genom interaktion i mina undersökta klassrum mellan  
lärare / elev och elev / elev ? 
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Begrepp 
 
På de tre skolorna jag besökte var det normalt att eleverna läste SVA ( svenska som 
andraspråk ) i helklass, där majoriteten av eleverna således hade ett annat modersmål än 
svenska. Följande utdrag anser jag mest kan förknippas med SVA undervisning i smågrupper: 
 
”Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt att läsa ämnet svenska som 
andraspråk. Beslut fattas av rektor. Syfte med undervisningen i svenska som andraspråk är att 
eleverna ska behärska det svenska språket på samma nivå som elever med svenska som 
modersmål. Svenska och svenska som andraspråk är olika ämnen med olika kursplaner och 
betygskriterier. ”…” Svenska som andraspråk ger motsvarande behörighet som ämnet svenska 
när man söker vidare till universitet eller högskola”( www.skolverket.se ).  
 
Jag möttes av en undervisning i helklass benämnd svenska, där majoriteten av eleverna fick 
SVA betyg. På en av skolorna fanns det även en smågrupp med ren SVA undervisning.  
Lärarna menade att de främst utgick från den nationella kursplanen i svenska som andraspråk.  
  
I framställningen kommer jag att benämna majoriteten av eleverna utifrån definitionen elever 
med annat modersmål än det svenska. Invandrare är den benämning som de flesta av eleverna 
använde om sig själva och sina kompisar. En elev med svenska som modersmål är min 
definition av en elev som har föräldrar som är födda i Sverige, och har svenska som 
modersmål. En helsvensk elev var även en benämning som användes av eleverna där det 
innebar att elevens båda föräldrar är födda i Sverige. Den gemensamma nämnaren för 
majoriteten av eleverna är att de är födda i Sverige.  
 
Jag kommer även att använda definitionerna nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå 
som beskriver språkutvecklingen hos eleverna.  
”På nybörjarnivå är språket mycket enkelt, konkret och situationsbundet. Ordförrådet är 
begränsat och räcker inte alltid till för att förmedla det eleven vill ha sagt”  
( Bergman, P  2005,s.21). 
”På mellannivån ökar elevens aktiva ordförråd explosionsartat. Eleven kan använda 
idiomatiskt vardagsspråk, men språket börjar också, fungera i mera abstrakta och 
tankemässigt komplicerade sammanhang” (Bergman, P 2005, s. 24). 
På en avancerad nivå sker en markant kvalitativ utveckling av språkfärdigheten. Även när 
ordförrådet har växt ytterligare så är det säkerheten och precisionen i ordvalet som skiljer 
denna från mellannivån. Bergman menar att ”Språket fungerar på abstrakt nivå och den 
stilistiska medvetenheten och säkerheten håller på att växa fram” ( Bergman, P 2005, s. 27).  
I mina intervjuer med lärarna var det tydligt att många av eleverna låg på en övre mellannivå, 
där många däremot hade fastnat i sin språkutveckling. 
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Tidigare forskning 
 
 
Utbildningshistoria  
 
”Den arbetskraftsinvandring till Sverige som inleddes i början av 1960-talet ökade markant  
under senare delen av detta decennium, och det blev då för första gången aktuellt att i större 
utsträckning anordna undervisning i svenska för människor med andra modersmål än  
svenska”( Tingbjörn, G  2004, s.743). I Lgr 62 var tanken att lära barnen att förstå och tala 
svenska. Målsättningen var med andra ord assimilering inom det svenska samhället. 
Innan svenska som andraspråk (SVA) fick en egen nationell kursplan och blev ett eget ämne i 
hela det svenska utbildningsväsendet, betraktades SVA mer som ett stödämne för dem som 
inte hade svenska som modersmål ( Tingbjörn, G 2004, s.756 ).   
SVA blev 1995 ett eget ämne och fick en egen nationell kursplan. Utvecklingen har sedan gått 
fort där ”Andelen elever med utländsk bakgrund i grundskolan har ökat och 2005 låg på cirka 
15 procent ” ( Nu 03 s.11). Samhället hade sedan 90-talet genomgått stora socioekonomiska 
förändringar vilket medförde att skillnaderna ökade när det gäller barns och ungas livsvillkor 
ekonomiskt, socialt och kulturellt. Den nya läroplanen skiljde sig från de tidigare på flera 
punkter där ”Den har en ny struktur genom att den endast omfattar mål och riktlinjer men 
ingenting om hur målen ska nås till exempel val av stoff och arbetsmetoder ” (Richardson, G 
1994, s. 114). Under 1900 – talet växte det fram en sociokulturellt baserad 
andraspråksforskning. Sociokulturella undersökningar har oftast genomförts där formell 
inlärning har studerats. I synnerhet har man fokuserat på dialogen som en kollaborativ och 
språkutvecklande process, menar professorn i allmän språkvetenskap Björn Hammarberg 
(Hammarberg, B 2004, s. 65). Den svenska skolans slogan under början av 1900 – talet var  
” En skola för alla ”. Detta sammanfattade visionen om den sammanhållna skolan, en vision 
om en plats där alla oavsett bakgrund möts, blandas och samsas”( Runfors, A 2003, s.181). 
Från slutet av 1900-talet till början av 2000-talet ingick alla de tre skolorna vi möter i denna 
studie i storstadssatsningen. En del av satsningen var att ”..stärka det svenska språkets 
ställning….” samt att ge samtliga elever förutsättningar att nå målen i grundskolan menar 
Nihad Bunar. ”Ambitionen med den nya storstadspolitiken var att bryta förekommande 
segregationsprocesser av socioekonomisk och etnisk karaktär” ( Bunar, N 2007, s.18 ). 
Under Skolforum 2007 lyftes det fram i ett seminarium om svenska som andraspråk, att alla 
lärare bör ha kompetens i ett genrebaserat lärande, där det betonas att språk och 
kunskapsutveckling stärker varandra ( Helena Sternhoff, seminarium Skolforum 301007). 
  
 
 
Runfors och Parszyk 
 
 
En stor inspirationskälla har varit etnologen Ann Runfors avhandling ” Mångfald, motsägelser 
och Marginaliseringar - En studie av hur invandrarskap formas i skolan ” .  
Runfors tar ett kritiskt perspektiv på hur lärare i olika grundskolor hanterade kulturell 
mångfald och lika möjligheter, under tidsperioden det sena 1900 - talet och in på det tidiga 
2000 - talet. Den jämlikhetsvision som lärarna eftersträvade riktade uppmärksamheten mot 
kategorin invandrarbarn. Lärarnas förhållningssätt till minoritetseleverna formade här ett 
invandrarskap, istället för den ursprungliga visionen om en skola för alla, menar Runfors.  
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Ett strukturellt invandrarskap menar Runfors utformas utifrån begreppen: frikoppling, 
formning och infogning.   
 
Frikoppling betonar värdet av att skolan ska forma självgående och ifrågasättande elever. 
Strävan är att forma moderna människor där landsbygdsbarn och arbetarbarn betraktas vara i 
behov av frikoppling. Runfors menar även att ”..det som framförallt var i blickfånget när det 
gällde ” invandrarbarnen ” var dock ” det kulturella ” förstått som något begränsande” 
( Runfors, A 2003, s.205). 
 
Hon betonar även att i skolpraktiken uppmärksammades kultur med andra ord inte främst som 
en resurs att använda, utan som något att påverka, motverka och frigöra barnen från som en 
barlast som barnen borde avlastas.” Skolgången framstod inte bara som en resa mot framtiden 
utan idealt som en resa mot en frikopplad framtid- en framtid fri från fastlagda sammanhang 
och beroendeskapande relationer. ”…” Att befria från var ett medel på vägen mot den individ 
som skulle bli, mot den mycket specifika individ och frihet som föreskrevs ” 
( Runfors, A 2003, s.132 ). 
 
Begreppet formning bygger på en uppfattning om att invandrarbarn har med sig ” sämre 
ingångsvärden” till exempel att många elever hade ett sämre ordförråd, än den förväntade 
nybörjaren. De hade även sämre ”utgångsvärden” vilket medförde sämre möjligheter att 
uppnå målen inom skolan, och att sedan klara sig i framtiden. Resultatet blev att lärarnas 
blickar hela tiden kom” att riktas mot det barnen saknade i förhållande till de kunskaper och 
sociala förmågor skolan definierat som önskvärda”( Runfors, A 2003, s.146 ). Denna kategori 
skulle kompenseras eftersom lärarna ansåg att i relation till ett svenskt och urbant 
medelklassbarn, framstod invandrarbarnen som ” halvtomma glas snarare än halvfulla, att de 
först och främst kom att representera en samling brister ”( Runfors, A 2003, s.167 ).  
Lärarna hade enligt Runfors en uppfattning om en universell utveckling för alla barn som var 
progressiv, där eleverna ständigt skulle utvecklas, där de tog ett steg i taget i en förutbestämd 
riktning. Det var en av de måttstockar som eleverna mättes mot och som åtgärder motiverades 
med. Främst var det de fostrande och formande ambitionerna som legitimerades på detta sätt. 
 
Eleverna skulle även infogas i olika gemenskaper till exempel i klassen och i en föreställd 
gemenskap inför framtiden. Runfors kallar denna process för infogning. 
Viktiga faktorer handlade om lärarnas visioner om ”..barns behov och utveckling och svenska 
språket som nyckeln” (Runfors, A 2003, s. 203). 
”Ambitionen att dana en samling ”självgående” individer var i förlängningen förenad dels 
med viljan att ge barnen möjligheter för framtiden, dels med strävan att forma ett kollektiv 
med gemensamma värden. Skolklassen var ett sammanhang där eleverna skulle lära sig 
samexistens ” ( Runfors, A 2003, s.175). Runfors förklarar hur dessa begrepp hör ihop: 
”Sammantaget formulerades ett projekt av frikoppling från en gemenskap, sedan formning 
och därefter infogning i en ny gemenskap ” ( Runfors, A 2003, s. 204). 
 
Runfors belyser även en möjlig inverkan på minoritetselevernas livsvillkor utifrån denna 
struktur. Här formades ett invandrarskap där nyckelbegreppen var motsägelser och 
marginaliseringar. Lärarna utgick här från att ”en modern individ skulle vara fri från 
traditionens band och hierarkiska förtryck, vara rationell, reflekterande och väljande ” 
(Runfors, A 2003, s.206 ). Runfors förklarar ”På en och samma gång som individens 
oberoende och frihet betonades i skolorna hade man alltså anspråk på att veta människors 
bästa. De ambitioner lärarna riktade mot ”invandrarbarnen” handlade lika mycket om 
”förbättring” som om ”frigörelse” ( Runfors, A 2003, s. 209).  
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Strävan efter jämlikhet synliggjordes i skolvardagen genom ” hur ideal som jämlikhet och 
allas lika värde tog sig motsägelsefulla uttryck när man uppfattade sig som lika värda först när 
de uppfattades som lika. Det bidrog till att olikheter relaterade till barns bakgrund tenderade 
att nedtonas, förbigås, och osynliggöras, så vida de inte kom i fokus som något att avlägsna”  
( Runfors, A 2003, s.210). En återkommande faktor i dessa processer var marginalisering där 
de olika individer som kallades invandrarbarn ”.. osynliggjordes för det de var, medan de 
ständigt hamnade i rampljuset för det de inte var ” ( Runfors, A 2003, s.227).   
 
Forskaren i pedagogik Ing-Marie Parszyk, är också intresserad av hur skolan hanterar 
kulturell mångfald. I sin avhandling ” En skola för andra ” tar hon utgångspunkt i den första 
delen av 1900-talet då tanken om jämlikhet tog sin början, eller som hon uttrycker då det 
fanns ett ” uttalat budskap om lika möjligheter i en demokratisk skola”. Hon förtydligar detta 
med att den svenska skolans slogan var ” en skola för alla ” ( Parszyk,I 1999, s. 240 ).  
Mot denna bakgrund beskriver Parszyk minoritetselevers livsvillkor i några multikulturella 
skolor i storstäder, men även i skolor med liknande elevsammansättning i mindre städer. 
Minoritetselevers egna tankar om sin språkliga vardag i skolan lyfts fram och undersöks 
utifrån ett helhetsperspektiv. Parszyk betonar att ” Det handlar uppenbarligen om att höra till 
och att kunna knäcka språkliga och kulturella koder, för att kunna följa skolans undervisning” 
( Parszyk, I 1999, s.200).  
 
Begreppet interaktion återkommer i undersökningen där Parszyk menar att eleverna anser sig 
behöva fler tillfällen i undervisningen, och på rasterna där interaktion sker mellan lärare och 
elever. Hon tar även ställning till hur elevernas kunskaper i svenska språket bedöms av lärare 
i övriga skolämnen till exempel matematik. Parszyk visar att eleverna bedöms utifrån sin 
språkförmåga, eller som hon uttrycker det ” Språkförståelsen tolkas av eleven som om den 
indikerade matematikförmågan” ( Parszyk, I 1999, s.206). 
 
Utifrån fältstudier och intervjuer med eleverna formar Parszyk en bild av en skolvardag, där 
lärarnas pedagogiska förhållningssätt till eleverna är med och utformar en förtäckt immanent 
pedagogik. Immanent pedagogik uppmärksammar det osynliga som finns inbyggt i 
människors föreställningar om världen och samhället och som överförs till andra. Det kan röra 
sig om synen på lärare, barnuppfostran, tidsbegrepp, språkstrategier och ämnespedagogiska 
traditioner. Ett exempel på immanent pedagogik menar hon är den metakommunikation som 
förekommer i lärares och svenska kamraters handlande. Den kan bidra till att minoritetselever 
känner att ”de är mindre dugliga för teoretiska ämnen ” (Parszyk,I 1999, s.254).  
Hon anser även att då ” lärare i ord och handling inte respekterar elevens ursprung och 
förutsättningar, får eleven gradvis en negativ självuppfattning, det vill säga eleven intar 
omgivningens föreställning om sig själv och sin kultur ”( Parszyk, I 1999, s.60 ).   
 
 
 
 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Jag tar ett sociokulturellt perspektiv på min undersökning. 
Professorn i pedagogisk psykologi Roger Säljö, är en av de främsta förespråkarna av ett 
sociokulturellt perspektiv. I boken ” Lärande i praktiken ” redogör han för ett sociokulturellt 
perspektiv och lärande. I korthet tar ett sociokulturellt perspektiv sin utgångspunkt i att 
människan är läraktig och alltid utvecklas genom interaktion med sin omgivning, där språket 
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formas utifrån situationen. Förändringar i omvärldens krav och möjligheter påverkar således 
även ständigt vilken kunskap som blir funktionell och den kunskap som blir normgivande  
( Säljö, R 2006 ). ”I ett sociokulturellt perspektiv betonas släktskapet mellan tänkande och 
kommunikation.Det är genom deltagande i kommunikation som individen möter och tar till 
sig nya sätt att tänka, resonera och handla ”…” Det som går att följa är vad människor ser och 
vad de gör, men vad vi säger och gör är av många skäl ofta något annat än vad vi tänker”  
( Säljö, R, 2006, s.115). 
 
Begreppet mediering menar Säljö gör människans omvärld meningsfull där till exempel en 
artefakt - kikaren, hjälper oss att se ett föremål på långt avstånd. Andra medieringar kan ske 
med hjälp av teknik och språk. Ett exempel är mediering av artefakter som bygger på en 
uppfattning om att mänskliga kunskaper har byggts in i apparater och blir på så sätt något vi 
samspelar med när vi agerar. Säljö förklarar att människan med hjälp av ord och språk 
medierar sin omvärld genom sin förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med 
varandra, och forma kunskap. Säljö betonar att ” Vi måste se och förstå hur tänkandet utövas 
av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter ” ( Säljö, R, 2006, s. 81).  
 
Jag söker även inspiration hos den ryske psykologen Vygotskij. Hans sociokulturella teori, 
även benämnd kulturhistorisk teori, utformades inom den socialt orienterade 
utvecklingspsykologin som lanserades under 1920-och 30-talet ( Hammarberg, B, 2004, s.65) 
I boken ” Tänkande och språk ” framställer Vygotskij sin egen teori genom att rikta kritik mot 
Piagets teori. Begrepp som återkommer och klargör Vygotskijs teori är: kultur, samspel och 
interaktion. Inlärning hos en individ sker genom interaktion och kräver således inte att eleven 
har uppnått en specifik utvecklingsnivå, som däremot Piaget betonar. 
Vygoyskij är kritisk till Piagets biologiska utvecklingsteori och kritik riktas även mot 
behaviorismens mekaniska tanke om inlärning genom monolog. Individen benämns som 
kreativ och aktiv deltagare i sin egen inlärning. Inlärning börjar alltid med ett socialt samspel. 
Här tolkas ” andras ord ” och blir till inre tal och tänkande. Vygotskij skiljer här på det inre 
och det yttre talet. Det inre talet utvecklas utifrån det egocentriska språket som även är socialt, 
där barn till exempel talar högt för sig själva. Denna inre process medför att språket dunstar 
bort i tanken. Det inre talet är dynamiskt och blir i hög grad utvecklingen av tänkandet, som 
organiserar individens tankar och beteende (Lindqvist, G förord i Vygotskij ,1999, egen 
översättning ). 
 
Vygotskij menar även att tänkandet utvecklas vartefter i ett socialt samspel med andra och 
uttrycker det på följande sätt:  
”Språket för mig själv uppstår genom en differentiering av den ursprungligen sociala 
funktionen hos språket för andra. Inte den stegvisa socialisationen som tillförs barnet utifrån, 
utan den stegvisa individualisering som uppstår på grundval av barnets socialisation än den 
huvudfåra som barnets utveckling följer ” (Vygotskij, L, 1999 s. 422 ). 
 
Vygotskij betonar även mediering, även kallad ordbetydelse, vilken utgör en länk mellan 
tänkande och tal, och används för att utveckla de högre mentala funktionerna. Denna 
kunskapsprocess har som främsta syfte att göra individens omvärld meningsfull. Den 
omvandlar närliggande begrepp till språkliga symboler i individens tankar. Mediering 
utvecklar en intellektuell förmåga hos individen att kunna förstå abstrakta ord och sätta dem i 
specifika kontexter. Begreppet ”det inre rummet” är även viktigt som en länk mellan det inre 
och yttre talet. 
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Det finns en tydlig åtskillnad mellan vardagsbegrepp som bygger på empiriska erfarenheter, 
och de vetenskapliga begreppen är teoretiska, menar Vygotskij. I undervisning ska elevernas 
erfarenheter konfronteras med vetenskapernas begrepp. Här har läraren en viktig roll 
(Vygotskij, L 1999). 
 
Medvetandet grundlägger sig på att talet och tänkandet är förbundna med varandra. 
Medvetandet är dynamiskt och speglar den omgivande kulturen till både innehåll och form. 
Vygotskij betonar att ”Tankens och språkets enheter sammanfaller inte. Dessa båda processer 
utgör en enhet, men de är inte identiska. De är förbundna med varandra genom komplicerade 
övergångar och omvandlingar, men de täcker inte varandra, så som tvära linjer som läggs över 
varandra” ( Vygotskij,L 1999, s.463). 
 
Vygotskij menar att det som ett barn inte kan göra idag kan han med lite hjälp genomföra 
imorgon, där den aktuella utvecklingsnivån hos barnet är viktigast. Han betonar att  
”Det är denna skillnad mellan den intellektuella åldern - eller den aktuella utvecklingsnivån,  
- som bestäms med hjälp av uppgifter som barnet löser på egen hand, och den nivå som barnet 
uppnår när det inte löser uppgifter självständigt, utan i samarbete, som bestämmer den 
närmaste utvecklingszonen” ( Vygotskij,L 1999, s.329).  
 
Vygotskij menar även att ”..dessa båda utvecklingsprocesser – modersmålets och det 
främmande språkets – har så mycket gemensamt att de i princip tillhör samma klass av  
språkliga utvecklingsprocesser – modersmålets, det främmande språkets och skriftspråkets  
- vilket utan tvekan pekar på att de tillhör samma klass av genetiska processer och har en inre 
likhet med varandra ” … ” Skolbarnets inlärning av ett främmande språk bygger på så vis på 
kunskaperna i modersmålet ”( Vygotskij, L 1999, s .273). 
 
Språkutveckling genom samspel 
 
Jag kommer även att lyfta fram olika forskares tankar om hur språkutveckling hos eleverna 
kan utformas, där samspel och dialog lyfts fram i ett demokratiskt klassrum.  Fil.dr i 
språkvetenskap Olga Dysthe menar att språkutveckling bäst kan utformas i ett dialogiskt 
klassrum. Detta kom hon fram till utifrån sina undersökningar i tre olika skolor, med elever 
från olika socioekonomiska bostadsområden i USA. Hon betonar att det dialogiska 
klassrummet medför en språkmiljö där eleverna är aktivt deltagande i undervisningen, både 
muntligt och skriftligt.  Elevernas olika röster ges utrymme i undervisningen, där skillnaderna 
blir intressanta och formar inlärning ( Dysthe, O 1996).  
 
Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk, lyfter fram behovet av resonerande 
samtal mellan lärare och elev. Hon menar att denna typ av samtal ofta tar utgångspunkt i hur 
eleverna bör använda olika pragmatiska regler i olika sociala situationer. Lindberg menar att 
samtalen utvecklar en medveten metaspråklig kompetens hos eleverna. Hon ser nackdelar 
med en lärarstyrd undervisning. Denna typ av undervisning har redan givna ramar som bygger 
på att eleverna ska ta initiativ, visa respons och följa upp lärarens fråga (Lindberg, I 2005).  
 
Forskarna Pauline Foster och Amy Snyder betonar i sin artikel det värdefulla med förhandling 
om mening i andraspråksklassrum. De har undersökt hur förhandling om mening formas 
utifrån kognitiva och sociokulturella inlärningsmiljöer. Kortfattat menar de att i en 
undervisning där läraren prioriterar ett sociokulturellt förhållningssätt, sätts språkutveckling 
alltid i ett socialt sammanhang där eleverna diskuterar språk på ett vänskapligt sätt (Foster, P 
& Snyder, A 2005 ). 
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Gunn Imsen, professor i pedagogik, betonar även vikten av ett demokratiskt klassrum. Hon 
menar att det finns en vision i Sverige om en jämlik kultur. Den bygger på att man inte skall ” 
sticka av ” till egen fördel, samt att det innebär en fast rotad omsorg om de svagaste i 
samhället ( Imsen, G 2000) . 
 
Universitetslektor Gunilla Molloy går lite mer på djupet, där eleverna i svenskundervisningen 
även ska ges möjlighet till eftertanke, om sina egna erfarenheter och kulturella bakgrund. Det 
centrala är att eleverna ska kommunicera med varandra , lyfta fram sina erfarenheter och 
tillsammans sätta sig själva i ett historiskt och samtida sammanhang ( Molloy,G 2003). 
 
 

Metod 
 
 
Urval  
 
Det urval jag gjorde av skolor och lärare formades utifrån mina olika beslut under 
forskningsprocessen. En viktig faktor i urvalet av skolor var att jag inte hade någon tidigare 
kontakt med skolorna till exempel genom praktik. Detta medförde att jag inte hade några 
personliga relationer eller förutfattade meningar med mig in i mitt forskningsområde.  
Mitt val av flerspråkiga klassrum bygger på att jag var intresserad av denna elevsamman-
sättning inför min yrkesroll som SVA lärare. Att svenska som andraspråk läses i helklass, och 
således inte bara som stödverksamhet i smågrupper, var även ny kunskap för mig och blev 
därför intressant att studera. Valet av år 9 gjordes utifrån min tanke att eleverna i denna ålder 
har utvecklat en egen medvetenhet runt språk och identitet i relation till samhället. 
Detta ansåg jag kunde resultera i genomtänkta svar om elevernas egen uppfattning om sin 
språkutveckling. Utöver de tre lärare jag besökte diskuterade jag även med en 
modersmålslärare och en SVA lärare i år 7. De gav mig en viktig allmän kunskap om 
skolornas olika språkmiljöer, men jag valde att inte ta med samtalen i min uppsats, eftersom 
jag såg risken med ett för brett material. Jag värderade istället att fördjupa mitt ämne utifrån 
de tre lärarnas tankar om sin svenskundervisning.  Jag kommer att beskriva dessa tre lärare 
mer utförligt i resultatet av mina observationer. Lärarna kommer att benämnas Lärare A, 
lärare B och lärare C. 
 
Eleverna 
 
Hur lärarna menar att de utformar sin undervisning är det centrala i min undersökning, men 
för en bättre helhetsbild tog jag även med elevernas tankar om svenskundervisningen.   
Mitt urval av elever gjordes utifrån samtal med respektive lärare. Min ambition var att få en 
bredd på mina intervjuer, där både elever som utmärkte sig och de mer tysta eleverna, skulle 
ges möjlighet att göra sig hörda. Jag gjorde fem intervjuer med elever med utomeuropeisk 
bakgrund och en intervju med en elev med svenska som modersmål. Majoriteten av eleverna 
är födda i Sverige. Eleverna med utomeuropeisk bakgrund hade olika modersmål som 
turkiska, kurdiska, serbokroatiska, tunisiska, bengali och arabiska. Hälften av de intervjuade 
eleverna studerade modersmål i skolan. En tjej och en kille från respektive skola intervjuades.  
Utöver intervjuerna pratade jag allmänt med eleverna i matsalen och i kafeterian.  
 
 



 14

Materialinsamling 
 
Först sökte jag på sökmotorn Google på ordet språkutveckling. Denna sökning gav ett mycket 
brett resultat där innehållet mest kretsade runt yngre barns språkutveckling. Jag valde att 
fokusera mer på mitt ämnesval, som skulle beröra frågor om mångfald och minoritet. Jag 
sökte i databasen Libris på sökorden mångfald och minoritet. Där hittade jag de två 
avhandlingar som jag sedan använde mig av i min uppsats. Mitt val av dessa avhandlingar 
gjordes framförallt utifrån att de innehöll specifika begrepp, som på ett tydligt sätt förklarade 
samspelet mellan lärare och elever i flerspråkiga klassrum. Material som låg nära mina 
frågeställningar handlade främst om flerspråkiga elevers identitetsutveckling i skolan. Detta 
material valde jag bort eftersom innehållet riskerade att göra min forskning för bred.  
 
I E-arkivet gjorde jag en avancerad sökning på sökordet språkutvecklande arbetssätt. Jag 
gjorde även en sökning på ämnesordet svenska som andraspråk. Resultatet av sökningarna 
visade på att liknande C-uppsatser hade skrivits om språkutveckling, men med fokus på yngre 
barn eller svenska som andraspråk för vuxna. Jag kunde här få bekräftat att mitt ämnesval 
hade möjlighet att bidra med en ny vinkling på språkutveckling, nämligen hur 
svenskundervisning kan utformas i flerspråkiga klassrum i år 9. Den C-uppsats jag valde 
hittade jag på sökordet språkutvecklande arbetssätt. Uppsatsen heter” Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt ” av Marit Wiklund och Mailis Östman. Det är en 
litteraturstudie om språkutvecklande arbetssätt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Jag 
bestämde mig för denna uppsats eftersom den berörde det ämne jag skulle undersöka. En 
nackdel med mitt val av denna C-uppsats var däremot att det var en litteraturstudie med dess 
specifika struktur. Jag hade behövt läsa en uppsats med utgångspunkt i fältstudier, som skulle 
ha kunnat visa hur den specifika dispositionen kan se ut för en C-uppsats med observationer.  
 
Mitt tidigare intresse för att forska om Pauline Gibbons genrebaserade arbetssätt, där samspel 
är en viktig del i elevernas språkutveckling, behöll jag delvis, men valde att fokusera på 
Vygotskijs sociokulturella teori. Jag valde även att ta ett sociokulturellt perspektiv på min 
forskning utifrån pedagogen Roger Säljös tankar om sociokulturell teori. Här ville jag även 
skaffa mig en överblick om sociokulturell teori inom forskningen utanför Sverige. Jag gjorde 
därför en informationssökning på Pro Quest, en databas med vetenskapligt granskade artiklar. 
Där genomförde jag en boolesk sökning på Second language and Vygotskij.  
 
Fil.dr i språkvetenskap Olga Dysthe och hennes tankar om ett flerstämmigt klassrum, valde 
jag även att hänvisa till i min uppsats. Hennes bok ” Det flerstämmiga klassrummet ” hade jag 
redan kännedom om från min inriktning svenska som andraspråk. Jag kommer även att 
hänvisa till Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk, som jag också kände till från 
kurslitteraturen på min inriktning. Nationellt språkcentrums hemsida besökte jag också för att 
läsa om den senaste utvecklingen inom andraspråksforskningen i Sverige. Jag gjorde även en 
spontan överblick av det utbud av litteratur som fanns på Lärarhögskolans bibliotek.  
 
En stor del av materialet utgörs av mina fältstudier. Dessa genomfördes vid olika tillfällen 
under oktober till november 2007. De flesta av observationerna gjordes under lärarnas 
svenskundervisning, men några spontana besök fanns det även tid för i den övriga 
verksamheten till exempel besök på skolans fik.  
En fördel med min materialinsamling var att jag fick ett rikligt material att arbeta med. Mitt 
breda material blev utgångspunkt för många olika möjligheter att hitta olika vinklingar på 
frågeställningarna. 
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En nackdel för undersökningen kan däremot vara att mitt insamlade material är för ensidigt, 
där alla skolorna är flerspråkiga. En intressant kontrast hade kanske varit att även besöka en 
skola i år 9 där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål.  
 
 
Materialbearbetning 
 
Jag gjorde detaljerade anteckningar och formade mig sedan en bild av hur interaktion och 
situation hörde ihop. Det insamlade materialet bearbetades vartefter i direkt anknytning till 
mina observationer och intervjuer. Jag noterade nya tankar i en loggbok och sökte nya 
vinklingar för att formulera allt mer specifika intervjufrågor. Här gav jag även utrymme för 
återkopplingar till tidigare forskning och utbildningshistoria. Loggboken var ett bra redskap 
som formade en forskningsprocess där jag tydligt kunde se hur materialet förändrades och 
utvecklades. Materialet analyserades främst med utgångspunkt i fältstudierna som jag satte i 
ett större sammanhang genom att koppla till tidigare forskning.  
 
Jag har även bearbetat materialet utifrån tillförlitlighetsfrågor. Detta innebär att forskaren tar 
ställning till materialets kvalitet angående ” informationsdjupet hos ett material” (Hartman, S 
2003,  s.43). Enligt Hartman är en viktig faktor kravet på validitet där forskningsmaterialet 
ska vara relevant för problemställningen. Begreppet validitet kan även benämnas giltighet 
(Hartman). Ett exempel där validitet blev aktuellt var i mitt urval av tre observationer av tre 
olika lektioner som jag sedan använde i uppsatsen. Detta val baserade jag på att de tre 
lektionerna tydligt lyfte fram tre olika arbetssätt, som utifrån min problemformulering, kunde 
utgöra ett bra underlag för diskussion. 
Mitt tillvägagångssätt vid materialbearbetningen påminner även mycket om en hermeneutisk 
tolkningslära som innebär att forskaren försöker förstå och förklara det man söker kunskap 
om, utifrån det sammanhang forskaren möter. Författarna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 
utvecklar detta med att ” meningen hos en del kan bara förstås om den sätts i samband med 
helheten ” (Alvesson, M & Sköldberg,K, 1994, s.115). Materialbearbetningen utformades 
sedan på följande sätt: 
”Man börjar alltså på någon punkt, och borrar sedan successivt in genom att alternera mellan 
del och helhet varvid man får en undan för undan fördjupad förståelse för bådadera ” 
(Alvesson, M & Sköldberg, K 1994, s. 116). 
 
Jag har använt en etnografisk arbetsmetod. Metoden beskrivs i boken ” Etnografi i 
klassrummet” av Birgitta Kullberg. I korthet är det en arbetsmetod där forskaren gör 
detaljerade beskrivningar och genom att närma sig materialet på ett reflekterande sätt, söker 
förståelse för komplexa processer utifrån den aktuella kontexten (Kullberg, B 1996/2004). 
Ett mycket framträdande kännetecken i etnografiska undersökningar är även att bemöta 
informanten på ett respektfullt sätt, där personens egna berättelser ges utrymme. Intervjun 
liknar mer ett ömsesidigt samtal där forskaren söker förståelse för informantens liv. 
”En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå andra människors sätt att 
leva och lära fångar dessa människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dem ”  
( Kullberg, B, 1996/2004 s.68 ). Jag gjorde ett medvetet val av en etnografisk metod för att ta 
till vara på den detaljrikedom som metoden bidrar med, i de utförliga anteckningar som 
forskaren gör kontinuerligt. Metoden blev även tydlig i utformningen av intervjuerna som 
liknade öppna samtal. För att kunna förstå olika människor och deras handlingar valde jag en 
kvalitativ studie. ”Avsikten med kvalitativa studier är att tolka och förstå fenomen där det 
vanligast tillvägagångssättet är frågor, variabler och svar. Vanliga frågor är hur och  
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varför ”( Nyberg, A, 2000, s.100 ). I min studie kan en nackdel med valet av en kvalitativ 
studie vara att materialet är begränsat till ett litet utsnitt av verkligheten. Detta kan bara ge en 
inblick i verkligheten där informanterna tolkas utifrån det de menar att de säger. I min 
forskning ser jag även en fördel med en kvalitativ studie, där den stämmer bäst överens med 
min ambition att studera interaktionsprocesser i klassrummet. Här är det centrala människors 
interaktion samt dess inverkan på hur lärare och elever talar om språkutveckling utifrån den 
specifika situationen.  
 
Mina besök på skolorna innebar främst observationer av lärarnas svenskundervisning där jag 
var ” observatör - som - deltagare ”( Kullberg, B 1996/2004 s.95). Eleverna visste således 
vem jag var, en återkommande åskådare men att jag inte deltog aktivt i undervisningen.  
Några av eleverna benämnde mig som helsvensk. Jag bemöttes främst på ett positivt sätt av 
eleverna där intervjuerna mest liknade öppna samtal.   
Min forskarroll förknippades ofta med att jag är blivande lärare, samt att mitt syfte var att 
söka kunskap om hur en lärare kan jobba med svenska som andraspråk.  
  
Som forskare har jag en inverkan på mitt material i mitt val av metod och tidigare forskning. 
Jag ser att en nackdel kan ha uppkommit i min betoning av tidigare forskning i analysen och 
resultatet, där det utmärkande blev att elever kategoriseras utifrån den dominerande normen 
på skolan. Den tidigare forskningen formade nog en inverkan på mitt material att fokus mer 
blev på de svaga eleverna än de så kallade starka eleverna. I verkligheten möttes jag av en 
undervisning där det fanns en större variation av olika kategoriseringar, till exempel den 
sociala eleven, den tysta eleven med mera.  
 
Mina etiska ställningstaganden är främst utformade med hänsyn till Objektivitetsregeln.  
Denna regel innebär att ”Forskare får inte medvetet eller omedvetet förvanska sina upptäckter 
vid publicering för att gynna vissa intressen, åsikter eller värderingar. Forskningsmaterialet 
bör presenteras på ett sakligt och icke missvisande sätt. Fakta och synpunkter som skulle 
påverka tolkningen av undersökningens slutsatser eller ställningstagandet till dem  
( om de blev kända) får ej utelämnas” (Hermerén, G 1996, s.182). 
 
De undersökningsinstrument jag använde var en MP 3 spelare, penna och papper. 
Jag genomförde en mer djupgående intervju med respektive lärare. De intervjuerna var i 
genomsnitt en timme långa och genomfördes enskilt i lärarens klassrum eller i arbetsrummet. 
Dessa intervjuer spelades in med MP 3 spelare. De övriga intervjuerna med lärarna var mer 
utformade som spontana samtal eller diskussioner, vid tillfällen när lärarna hade lite extra tid 
över. Jag genomförde även sex enskilda intervjuer med sex elever, varav två av de 
intervjuerna spelades in på MP 3 spelare. Intervjuerna med eleverna genomfördes ofta direkt 
efter svensklektionen, där jag kunde forma mig en aktuell bild av elevernas tankar om 
lektionen. Längden på intervjuerna varierade utifrån elevernas intresse att berätta om sin 
vardag i skolan. Min ambition var även att föra ett öppet samtal där utrymme fanns för eleven 
till egna funderingar. En genomsnittlig intervju med eleverna var en halvtimme lång och 
genomfördes i ett avskilt rum. Sedan transkriberades alla inspelade intervjuer. Mina 
frågelistor hade jag förberett innan intervjuerna utifrån mitt material om tidigare forskning. 
Jag ställde däremot följdfrågor till informanterna när det kändes naturligt. Frågelistorna finns 
tillgängliga som bilagor i slutet av min uppsats. 
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Resultat av observationer 
 
En grundskola söder om Stockholm 
 
Skolan är belägen två minuter från T – banan. Den utgör den övre delen av en stor 
tegelbyggnad varav en pizzeria huserar på nedersta våningen. För att komma till entrén måste 
man ta en lång trappa upp där grannen till skolan är det kommunala biblioteket.  
Utanför entrén står ibland några elever och tar en rökpaus.  
Inne i skolan möts jag av fritidsgården, det så kallade ”högstadiefiket ”, till vänster och  till 
höger finns det pingisbord  och  enkla trämöbler att sitta på under rasten. Rakt fram är ännu en 
ganska lång trappa som leder upp till skolbiblioteket. 
Här börjar en labyrint av korridorer som följer en spiralformation som mest liknar ett varuhus 
med två rulltrappor på varje sida, de leder neråt eller uppåt.  
Vid varje trappa finns det trämöbler för rastverksamhet eller läxläsning. I varje trappuppgång 
är väggarna dekorerade med elevernas egna väggmålningar, föreställande förstoringar av 
kända västerländska konstnärers verk. I korridorerna på båda sidorna längs med tegelväggarna 
står det smått slitna, blåa elevskåp. Alla högstadieelever har sina skåp i samma korridorer. 
Information om skolans förhållningssätt finns utanför personalrummet i en av korridorerna. 
I övriga tillhörande byggnader finns det verksamhet från förskola till och med mellanstadiet. 
 
Presentation av lärare A och klassen 
 
Lärare A är utbildad på Lärarhögskolan i Stockholm. Där studerade hon engelska och hennes 
andra inriktning är svenska. Ht 2006 började hon att jobba på skolan och blev mentor för en 
klass år 8. Dessa tjugotvå elever som nu går i år 9, träffar vi här under lärarens 
svenskundervisning. Totalt finns det 517 elever på skolan där 95 procent av eleverna har 
något annat modersmål än svenska. Språk och kunskapsutveckling går in i varandra, menade 
läraren 
 
Lektion gensvar  
 
I ett vitmålat klassrum på översta våningen med utsikt mot skolgården, hade läraren sin 
svenskundervisning. Den ena väggen utgjordes av en whiteboardtavla och stolarna stod vända 
mot tavlan i en formation av två bänkar bredvid varandra i fyra led, med kortsidorna mot 
tavlan. Väggarna var beprydda med väggplanscher om olika länder.  
 
Denna lektion introducerade läraren hur man gör ett gensvar. Hon sa  – ”Idag ska vi prova 
något nytt ! ”.  Hon följde upp detta med frågan ” Är det någon som vet vad det är ?.  Svaret 
blev nej från två av de 22 eleverna. 
Läraren berättade konkret hur eleverna skulle göra. Gruppindelningen hade hon gjort i förväg 
och skrivit upp på tavlan. Introduktionen avslutades med att läraren gav eleverna en 
uppmaning i vänlig ton att - ” Ta eget ansvar nu ! ”. Eleverna blev sedan tilldelade tre 
stenciler med frågor som skulle besvaras med utgångspunkt från tre krönikor skrivna av några 
elever i klassen. Under en avsatt tid jobbade eleverna självständigt med närläsning av texterna 
och besvarande av frågorna. Ungefär 1/3 av eleverna frågade läraren främst om 
ordförklaringar utifrån stencilerna till exempel ordet variation. Två elever frågade även vad 
syftet var med uppgiften. Läraren förklarade så att alla hörde – ” Jo vi ska lära oss av 
varandra”. 



 18

Under den självständiga läsningen var småprat tillåtet med bänkkamraten. 
Eleverna och läraren pratade endast svenska med varandra. Läraren gick runt i klassrummet 
och svarade på elevernas frågor och funderingar. Några elever fick även en tillsägelse att sluta 
leka med sina mobiler. Vid några tillfällen när läraren hjälpte eleverna avslutade hon med 
uppmaningen ” Fokusera! ”. Läraren ansåg att en elev hade skrivit ett för kort gensvar och 
uppmanade då eleven ” du kan säkert utveckla lite till ”.  
 
En gensvarsgrupp blev klar men majoriteten av eleverna hann inte klart och fick fortsätta 
nästa lektion. Den gensvarsgrupp som blev klar i tid, diskuterade texterna cirka 20 minuter. 
Läraren vägledde eleverna hur man ger konstruktiv kritik och använde genomgående 
skolspråk till exempel ” Jag anser att ”eller” Jag ser fördelar med att ”. Parallellt med att 
eleverna började plocka ihop sina böcker för att gå till nästa lektion, kommenterade läraren 
spontant högt till alla elever ” Mycket bra jobbat !”. Hon sa sedan ” Det här är 
språkutvecklande!”…” Detta kommer vi att jobba mer med .. eller vad tycker ni ? ”. 
Läraren fick någon spontan kommentar från två elever som tyckte det var en bra idé.  
En elev fick även en lyckönskning av läraren att han skulle vinna sin boxnings match. 
Följande citat kommer jag att kommentera i min analys:  
 
”Ta eget ansvar nu! ” 
 
”Det här är språkutvecklande! ” 
 
”Du kan säkert utveckla lite till! ” 
 
 
En grundskola väster om Stockholm 
 
Jag tar en kort promenad från T – banan, passerar medborgarkontoret och ett övergångsställe, 
här möts jag av ett stort område med en fritidsgård till vänster och en stor skolgård i mitten. 
Två stora byggnader omger skolgården. I den största byggnaden har eleverna större delen av 
sin verksamhet. Denna högstadieskola har tre våningar. Vitmålade trapphus binder ihop 
våningarna. Byggnaden är rektangulärt formad med vitmålade korridorer där fönster pryder 
halva väggarna. I varje hörn finns det träbord och stolar för läsning. Utmed väggarna står det 
blå elevskåp. På den nedersta våningen finns matsalen och en aula med en scen. Skolans 
förhållningssätt och information finns i korridoren närmast personalingången. 
 
 
Presentation av lärare B och klassen  
 
Hon är utbildad specialpedagog och engelsklärare. Kunskaper i svenska har hon sedan byggt 
på med på Lärarhögskolan i Stockholm. Där läste hon en termin om hur man kan jobba med 
skönlitteratur. De redskap hon fick med sig på kursen till exempel genrer, återkommer i 
hennes egen undervisning. Hon har även läst en kurs i Lösningsinriktad pedagogik LIPP. 
Kursen tar utgångspunkt i boken ” Lösningsinriktad pedagogik ” av Kerstin Måhlberg och 
Maud Sjöblom. Här står elevens och läraren gemensamma problemlösning av en uppgift i 
fokus, där läraren ska uppmuntra eleven att tänka själv ( Sjöblom, M 2004 ). Sedan nio år 
tillbaka jobbar hon på den grundskola jag har besökt. Här kommer vi att få träffa hennes 
mentorsgrupp som utgörs av sjutton elever år 9. 
Det finns 352 elever på skolan och trettio olika språk. Det är cirka 95 procent av eleverna som 
inte har svenska som modersmål. Somaliska är det största språket och sedan arabiska och 
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turkiska. I år 9 är det tjugotvå elever som studerar sitt modersmål varav de flesta läser 
somaliska( Utbildningsledare skolan Johan Björnberg 2012207). 
I hennes mentorsgrupp har majoriteten av eleverna kommit direkt från mottagningsgruppen. 
Här får alla eleverna SVA betyg varav många av eleverna i hennes mentorsgrupp har kommit 
till Sverige i tonåren. Några av de andra eleverna är födda i Sverige men har föräldrar med 
annat modersmål. Hon anser att språk- och kunskapsutveckling går in i varandra. 
 
Lektion tankekarta 
 
Här möttes jag av ett färgglatt klassrum där väggarna var dekorerade med elevernas egna 
självportträtt. På den ena väggen fanns det en whiteboardtavla där klassens trivselregler hade 
en given plats på ena hörnan av tavlan. Denna lektion närvarade bara nio av femton elever. 
Idag skulle eleverna öva på att skriva tankekartor. Utgångspunkt var en faktatext i berättande 
form om Selma Lagerlöf. De olika momenten var att noggrant läsa texten, skriva en 
tankekarta utifrån det viktigaste i texten och slutligen skriva en kort uppsats om Selma 
Lagerlöf. Läraren började lektionen med en återkoppling till den senaste svensklektionen, 
samt berättade att hon hade sett svårigheter hos eleverna att plocka ut viktiga fakta ur texten.  
Läraren skrev sedan en modell av en tankekarta på tavlan för att beskriva hur den bör 
struktureras. Hon förklarade att en tankekarta strukturerar det personen har läst och att 
tankekartan alltid kan användas när man ska skriva en text.  
Eleverna blev sedan tilldelade förtryckta tankekartor där de viktigaste innehållsorden var 
utplacerade. Det fortsatta arbetet handlade om att eleverna skulle leta efter innehållsorden i 
texten och sedan själva kunna förstå de olika fakta delarnas logiska placering i en uppsats. 
Under arbetets gång tilläts tyst småprat om arbetsuppgiften med bänkkompisen, på 
modersmål eller svenska. Läraren gick runt i klassrummet och hjälpte den som sa hennes 
namn. Den återkommande frågan var hur innehållet skulle struktureras till exempel inledning. 
Återkommande tips från läraren var att tänka på vad texten handlar om och hur ska den väcka 
intresse för läsaren. Läraren betonade ofta ” Tänk själv! ”och  ”Skriv med eget språk ”. Hon 
påminde alltid eleverna att lita på sig själva och uppmanade att de skulle prova sig fram. 
Några elever frågade läraren om olika ords placering i rätt sammanhang. Läraren bemötte 
alltid eleverna med en uppmuntran att först tänka själv, men vid behov följdes samtalet upp 
med lite vägledning om olika alternativ att lösa uppgiften. I dag deltog klassens extraresurs, 
en modersmålslärare i turkiska, och diskuterade på turkiska med eleverna som har turkiska 
som modersmål. Hon hjälpte även några andra elever med strukturen i texten. Under det 
självständiga arbetet pågick det även öppet och spontana diskussioner mellan läraren och 
eleverna om ord i texten till exempel orden lesbisk och mobbning. Lärarens perspektiv på 
definitionen av orden fick alltid ge orden dess slutgiltiga innebörd. Lektionen avrundades med 
en uppmaning till dem som inte hade jobbat tillräckligt effektivt, att de fick ta hem och skriva 
klart under höstlovet. Längre fram i avsnittet analys kommenterar jag följande citat: 
 
”Tänk själv!” 
 
”Skriv med eget språk ” 
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En till grundskola söder om Stockholm 
 
Efter en tio minuters bussresa från pendeltågsstationen ser vi grundskolan som är belägen 
precis längs med en motorväg mittemot en bensinmack.  
Skolan utgörs av flera tegelbyggnader varav olika stadier har lektioner i respektive byggnad . 
Där går barn från förskolan till och med mellanstadiet. 
Vi besöker högstadiets byggnad. Den utgörs av tre våningar och korridorer i rödbrun och vit 
färg. Det första vi bemöts av är matsalen till vänster och på fritidsgården på vår högra sida.  
Lite längre bort är det en trappa upp till en våning där väggen är prydd med anslagstavlor med 
info till eleverna och lärarna på väggen. På min vänstra sida har jag personalrummet utanför 
finns det några sittplatser liknande stenar utplacerade på golvet, som en tänkt mötesplats 
under rasterna. Trapphuset är dekorerat med mosaikmönster i klara färger.  
Klassrummen är nyrenoverade, där det finns insyn i de andra klassrummen, eftersom 
väggarna mellan klassrummen har utskurna fönster.  
Utanför klassrummen finns det träbord och stolar för läxläsning eller rastverksamhet 
 
Presentation av lärare C och klassen  
 
Hon är utbildad SO - och svensklärare som hon sedan byggde på med en distanskurs i SVA 
20 poäng. År 2004 började hon jobba på skolan. Det totala antalet elever på skolan är 448 
elever där 79 procent av eleverna är berättigade till undervisning i svenska som andraspråk. 
I år 9 är det 14 elever som går på modersmålsundervisning. Det vanligaste modersmålet som 
eleverna läser är arabiska sedan kommer assyriska och finska (Benkt Ergust, systemförvaltare, 
utbildningskontoret i kommunen 071015 ). 
Hennes mentorsgrupp i svenska utgörs av tjugotvå elever där jag möttes av en blandad 
elevsammansättning . Två tredjedelar av klassen har SVA betyg varav 3 elever har ”ren” 
SVA, och undervisas av en annan svensklärare i ett annat klassrum. En tredjedel av eleverna 
har SV 1 betyg och således även båda föräldrar födda i Sverige med svenska som modersmål. 
I skolan år 9 är det 73 elever som är berättigade till SVA undervisning. 
Lärare C menade att språk- och kunskapsutveckling hör ihop och bör ske i meningsfulla 
sammanhang som inspirerar eleverna till inlärning. 
 
Lektion Shakespeare 
 
Idag närvarade tio av de femton eleverna i mentorsgruppen. Klassrummet pryddes av en 
whiteboardtavla och de övriga väggarna var dekorerade med olika väggaffischer till exempel 
elevernas egna collage om FN. Eleverna satt vid runda träbord med tillhörande stolar. Dagens 
lektion var den näst sista lektionen efter en månads arbete om Shakespeare.  Läraren började 
lektionen med att återknyta till tidigare lektioner genom att tillsammans med eleverna utforma 
en tankekarta om Shakespeares verk. Tankekartan fylldes med titlar på Shakespeares verk.  
Under genomgången fick eleverna spontant rakt ut ställa frågor till läraren om 
ordförklaringar. När verket ”Så tuktas en argbigga” omnämndes, kom en förfrågan om vad 
ordet argbigga betyder. Läraren förklarade ordet och fick lite spontant hjälp av tre elever som 
utvecklade ordet. När läraren kom till årtalet då Hamlet skrevs frågade hon eleverna som 
tidigare gav henne hjälp, vilken typ av pjäs Hamlet är. Det är en tragedi sa en av eleverna.  
Läraren började nu tillsammans med eleverna att återberätta Hamlet. Hållpunkterna var 
huvudpersonerna som läraren ville att eleverna skulle beskriva. Hon fördelade ordet så att 
någon från varje bord fick en chans att svara. Lite småprat förekom där en elev med SVA 
betyg spontant kommenterade en annan SVA - elevs svar på lärarens fråga, med den ironiska 
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kommentaren ”Du låter som en Svenne nu !”. Lektionen fortsatte efter skratt från läraren och 
några av eleverna. Läraren utvecklade nu elevernas svar vilket formade helhetsbilder av 
huvudpersonerna i relation till olika händelser i pjäsen. Lektionen avrundades med att läraren 
läste högt ur Hamlet och eleverna lyssnade. Under läsningen förklarade hon ord som hon 
trodde var svåra för eleverna. Följande två citat kommer jag att återkoppla till i min analys: 
 
”Vad är en argbigga, någon som vet ?” 
 
”Vilken typ av pjäs är Hamlet ? ” 
 
 

 
Resultat av intervjuer/analys 
 
Språk- och kunskapsutveckling går in i varandra 
 
  
Enligt de tre lärarna samspelade språk- och kunskapsutveckling hos eleverna. 
 
”Språk och kunskapsutveckling flätas in i varandra ” menade lärare A. 
 
Hon utvecklade detta med att när det gällde kunskap, så var det inte bara fakta som eleverna 
lärde sig, utan också det resultat som en metod medförde. Ett muntligt gensvar där eleverna 
lär sig att lyssna på varandra, menade hon var ett arbetssätt som var både språk- och 
kunskapsutvecklande.  
 
Lärare B definierade samspelet mellan språk- och kunskapsutveckling som att de går in i 
varandra. Hon berättade även att hon ständigt söker nya metoder för att kunna effektivisera 
språkutvecklingen hos eleverna. I sökandet efter nya metoder menade läraren att hon agerade 
”arkeolog”. Hon förtydligade detta med att ” Jag vrider och vänder på ” alla stenar ” och 
provar mig fram.” 
 
Lärare C berättade att ” Språk - och kunskapsutveckling hör ihop och bör ske i meningsfulla 
sammanhang som inspirerar eleverna till inlärning.” Ett exempel hon nämnde rörande 
språkutveckling handlade om att en elev som kan ta ut satsdelar i en text, förmodligen också 
kan se strukturer i andra språk till exempel S V O ordföljd. Elevens språkutveckling leder 
således till kunskapsutveckling, menade lärare C.  
 
Enligt de tre lärarna finns det även visioner från skolledningen om en ökad ämnesintegrerad  
undervisning. 
 
Eftersom språkutveckling var det som lärarna framhöll som sin viktigaste uppgift i 
intervjuerna, kommer resten av analysen att ägnas åt detta. 
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Språkutveckling och eget ansvar 
 
Lärarna var eniga om att de hade ett stort ansvar för elevernas språkutveckling men även för 
deras uppfostran. Under lektionen där eleverna skrev och genomförde gensvar blev detta 
tydligt där läraren uppmanade eleverna att ta eget ansvar för det självständiga skrivandet av 
gensvar. Lärare A berättade även att det är ” elever med koncentrationssvårigheter ” eller som 
hon sa ”svaga elever”, som hon mest uppmuntrade till ett ökat eget ansvarstagande för sitt 
skolarbete. Dessa elever benämnde hon även som de elever som inte tog ansvar för sin egen 
språkutveckling. Lärare A utvecklade detta med följande:  
”Den lägsta förväntningen på en elev är i alla fall att eleven åtminstone bör ha ett  
eget intresse av att diskutera begrepp och ord ”. 
 
Läraren menade att en kontrast till de svaga eleverna var de studiemotiverade, självgående 
eleverna, som hon även benämnde som förebilder eller starka elever. Lärarens tydliga 
kategoriseringar av eleverna utifrån de normativa, självgående eleverna anser jag liknar 
etnologen Ann Runfors tanke om hur lärarnas vision om en fri individ som norm även 
kategoriserar elever. Hos lärare A pågick denna process i individualiseringens namn och 
medförde att ansvaret lades på de enskilda människorna ( Runfors, A 2003, s.211). 
 
Vid behov uppmuntrade lärare A de svaga eleverna som hade problem att följa med i 
studietakten till att välja extra svenska undervisning i språkvalet i 7:an, istället för ett nytt 
främmande språk. I dag fanns det en klass i varje årskurs för extra svenska. Klassen i år 9 var 
för tillfället fulltalig och utökades utifrån behov. Den makt lärare A hade i möjligheten att 
hänvisa en elev till extra undervisning i svenska, liknar den makt som lärare har över elevens 
framtida val som individ, vilket är något som Parszyk belyser i sin avhandling.  
Hon menar att läraren i en traditionell undervisning, där det betonas att alla elever är 
mottagliga för innehållet, har makt att säga att den som inte är mottaglig för undervisningen, 
anses ha brister, eftersom skolans undervisning är oantastlig  
( Parszyk, I 1999, s.60). 
 
För att utveckla mitt resonemang hänvisar jag till Runfors. Hon betonar att läraren även har 
makt att genom sina visioner om eleverna, ( något som stämmer in på visionen hos lärare A, 
den självgående eleven), även kan begränsa elevens valmöjlighet och autonomi på väg mot  
” morgondagens frihet, där dagens individer fick underordnas den individ som skulle bli ” 
( Runfors, A 2003 s. 210). Här tolkar jag det som att den elev som hade problem med 
inlärning även kunde betraktas som en sämre elev, i relation till lärarens vision om en 
självgående elev.  
 
Lärare A menade att svenska är ett ämne där man måste träna mycket på att skriva. Detta sa 
hon i ett sammanhang när vi diskuterade hur hon ser på svenska som ett ämne med mycket 
eller få läxor. Hon menade att elever som inte hängde med i studietakten var tvungna att göra 
klart hemma, trots nya läxor i svenska. En förklaring till lärarens inställning ser jag hos Säljö 
som menar att elevens förmåga att skriva ges hög status i skolan ( Säljö, R 2006, s.156).  
 
I nuläget ansåg lärare A att majoriteten av eleverna låg på en starkt godkänd nivå, några 
elever närmade sig väl godkänt och mycket väl godkänt. Läraren betonade även att eleverna 
hade möjlighet att forma sitt betyg, eftersom de var informerade om den nationella kursplanen 
i svenska som andraspråk. Följande citat klargör de nationella målen i kursplanen:   
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”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 ”( Kursplanen i svenska som andraspråk 2000, s.102) . 
 
Lärare A betonade också att eleverna förväntades kunna ta eget ansvar i denna ålder. Denna 
tanke om en normal utveckling för en enhetlig grupp, påminner om Runfors begrepp, en 
trappstegsformad progression, där eleverna mäts mot och som nås främst med uppfostrande 
åtgärder. Detta resulterade även i att lärarnas uppfostran av eleverna även kunde ges 
legitimitet.  
 
Under en kort intervju med lärare B diskuterade vi de olika språkliga nivåerna i hennes 
mentorsgrupp. Hon sa att alla elever på skolan är svaga elever. 
Detta förklarade hon med att många av eleverna inte har en lika utvecklad läsförståelse som 
ett barn som är uppväxt med läsning av svenska barnböcker i hemmet. Som framgått tidigare 
visar detta enligt Runfors att i relation till ett svenskt och urbant medelklassbarn, framstod 
invandrarbarnen som ” halvtomma glas snarare än halvfulla, att de först och främst kom att 
representera en samling brister” ( Runfors, A 2003, s. I67 ). 
  
 
 Språkutveckling och språkmedvetenhet 
 
Att göra eleverna språkligt medvetna var något som lärarna menade att de jobbade med hela 
tiden. Lärarna betonade att viktiga verktyg i arbetet var gensvar, loggbok och att diskutera 
ord. Lärare A och C menade att språkmedvetenhet bör formas genom elevens självständiga 
arbete där han måste träna mycket skriftligt. Lärare B utgick från att utveckling alltid startar 
upp i muntliga samtal där eleven resonerar med läraren om pragmatiska regler.  
Detta är något som stöds av Lindberg som menar att ” Det handlar om att veta och förstå hur 
språket används i olika sociala sammanhang, vad som kan sägas till vem i en viss situation 
och hur det kan sägas, dvs. kunskap om pragmatiska regler som beskriver hur språket 
används och varierar beroende på den aktuella situationen” (Lindberg, I 2005, s.32). 
 
För att återkomma till undervisningen hos Lärare A berättade hon att hennes ambition är att 
jobba på ett varierat sätt. Under den tidigare nämnda lektionen benämnd gensvar, menade 
läraren att eleverna utmanades både i läsning och skrivning, samt i att ge muntligt gensvar. 
Första momentet var att läsa krönikorna, sedan skriva svaren på frågorna och slutligen 
omformulera det skrivna ordet till muntlig form i gensvaret.  
Läraren satt med i gensvarsgruppen och talade om för eleverna att de skulle använda uttrycket 
”Jag anser att” som en inledande replik när de skulle ge sitt gensvar.  
Läraren menade att gensvar formar språkmedvetenhet:   
”Det gör att de blir språkmedvetna, lär sig lyssna och hjälpa varandra till exempel när en elev 
fick ett tips av en annan elev att slå efter synonymer”. 
 
En situation jag observerade var när en elev vände sig till läraren med sina funderingar över 
tempusformer. I detta fall hade eleven skrivit en dagbok utifrån en skönlitterär bok, där hon 
berättade att hon hade blandat dåtid och nutid. Elevens osäkerhet besvarade läraren med en 
uppmuntran : 
 
”Det är bra att du reflekterar språkligt! ”. 
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Läraren fortsatte sedan med att förklara att det viktiga i samtalet var att eleven själv hade gjort 
upptäckten av olika tempus. Hon fick dock själv bestämma textens utformning utifrån vad 
hon tyckte passade bra, eftersom man i en dagbok kan blanda olika tempus.  
Jag ser likheter med Vygotskijs resonemang om det dynamiska medvetandet. Han menar att 
individen först måste genomgå en kunskapsprocess för att kunna uppnå ett dynamiskt 
medvetande. Detta medvetande speglar hur vi uppfattar den omgivande kulturen. Han 
betraktar att vägen till ett medvetande utgörs av en process i en social situation där det finns 
förbund mellan tänkandet och språket. De är förbundna med varandra genom mediering som 
utgör en länk mellan tänkande och tal, och används för att ”utveckla de högre mentala 
funktionerna” (Vygotskij, L, 1999, s.11). 
  
Lärare A betonade även att eleverna måste ges ett ordförråd i undervisningen som utmanar 
eleverna till en mer abstrakt nivå språkligt. Utifrån det gensvar som eleverna genomförde, ser 
jag även en likhet med Vygotskijs tanke om att det är en självklarhet för en funktionell 
undervisning, att ett vardagligt och ett vetenskapligt språk möts där eleven utvecklas till en 
högre nivå. En liknande tanke finns hos Säljö i begreppet ”dekontextualisering”. Detta skulle 
kunna vara ett annat sätt att förklara en liknande utveckling där gensvaret var en 
”dekontextualisering - av lärandet från de miljöer i vilka människor agerar och producerar i 
vardagliga verksamheter ”( Säljö, R 2006, s.41). En elev kommenterade lektionen på följande 
sätt : ”det var roligt att höra de andras tankar om min text ”.  Eleven nämnde också att hon 
lärde sig mycket om hur en text kan förbättras.  Lärare A uttryckte en positiv inställning till 
det muntliga gensvaret som hon menade gav eleverna något.  
 
Forskarna Pauline Foster och Amy Snyder menar att i sociokulturella inlärningsmiljöer 
formas alltid språkutveckling i sociala situationer.  ”Learners expressed interest and 
encouragement while seeking and providing assistance and initiating self-repair of their own 
utterances, all in the absence of communication breakdowns. Obtaining completely 
comprehensible input appeared to be of lower priority than maintaining a supportive and 
friendly discourse ” (Foster, P & Snyder, A 2005, s. 402 ). Foster och Snyder menar att en 
vänskaplig diskussion verkade vara ett bra sätt att forma engagemang för elevernas inlärning, 
medan input på den rätta språkliga nivån, inte väckte samma intresse hos eleverna (egen 
översättning). 
 
Den vänskapliga diskussion som Foster och Snyder beskriver kan liknas vid det demokratiska 
samtal, som lärare A ansåg att gensvaret i hennes klass resulterade i:  ”Även en som är 
jätteduktig kan lära sig av en som inte är lika duktig språkligt. ”  
Ett muntligt gensvar ser jag även likheter med i utformningen av ett flerstämmigt klassrum, 
där många röster ges utrymme, och inlärning kan formas i skillnaden mellan rösterna 
( Dysthe, O 1996, s.229).  
 
Ett ytterligare exempel där språkmedvetenhet blev uppenbart var under lektionen med  
lärare B. Denna lektion jobbade läraren med att uppmuntra eleverna till en ökad förståelse för 
hur en kort faktauppsats bör struktureras, och att själva upptäcka vilka knep som finns för att 
analysera en text. Eleverna tränade främst på att se var en inledning bör placeras.  
”Jag försöker medvetandegöra allihop, främst försöker jag gå långsamt fram och sätter upp 
mål och försöker få dem själva att reflektera över sitt arbete”, sa lärare B. Hon menade även 
att kunskapsutveckling handlar om inlärning av fakta, men även att utveckla ett förhållande 
till sitt eget inlärningssätt. Lärarens arbetssätt menar jag liknar tanken om en metaspråklig 
kunskap där läraren eftersträvar” en medveten kunskap om språket och hur det är uppbyggt ” 
( Lindberg.I  2005, s. 240).  
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Lärare C urskiljde sig från de andra lärarna i sin användning av ett andraspråksperspektiv som 
rutin i arbetssättet. Här introducerades alltid lektionerna med att läraren tog ett 
andraspråksperspektiv genom att diskutera ordförrådet inför dagens uppgift.  
 
 
Språkutveckling och att skriva med eget språk 
 
Här kommer jag att återkoppla till lektionen hos lärare B, där eleverna lärde sig hur man gör 
tankekartor. Under denna lektion utgick eleverna från en berättande faktatext som de sedan 
skulle använda för att kunna skriva en kort uppsats. Eleverna hade en viss förkunskap utifrån 
en tidigare gemensam genomgång där uppsatser lästes tillsammans med läraren. Läraren 
påminde eleverna om att tänka själva och skriva med eget språk. 
 
Elevernas språkliga förutsättningar inför uppgiften var att varje elev hade ett ordförråd på 
ungefär tvåhundra svenska ord. Lärare B menade att eleverna just nu utvecklades från en 
konkret till abstrakt nivå, eller som hon förtydligade, från enklare texter till svårare texter. 
 
Utvecklingstakten hos eleverna ansåg läraren var ganska jämn, där eleverna tog sig framåt 
som hon uttryckte det ”steg för steg”, varav hon ständigt sökte nya arbetssätt för en högre 
effektivitet på utvecklingen. Hon tvivlade på att eleverna skulle kunna få godkänt på det 
nationella provet i svenska, trots att de tränade mycket på olika genrer. Hennes förklaring till 
detta var att: 
 
”Det brister ofta i läsförståelsen ”. 
 
I klassrummet menade läraren att eleverna behövde diskutera ordkunskap, och det var även 
tillåtet med småprat om arbetsuppgiften. Hon utvecklade detta med följande: 
 
”Det är enkelt att skriva av orden i texten, därför uppmanar jag eleverna till att söka 
synonymer och öka sitt ordförråd ”. 
 
Denna språkmiljö ser jag likheter med utifrån Vygotskijs tanke om att all inlärning börjar i ett 
socialt samspel. Eleven är aktiv och deltagare i sin egen inlärning. 
Inlärning börjar alltid med ett socialt samspel. Här tolkas ” andras ord ” och blir till inre tal 
och tänkande (Vygotskij 1999). 
 
Lärare B uppmanade även eleverna ” Tänk själv !”. Detta uttryck kopplar jag till det 
yrkesspråk som används inom Lösningsinriktad pedagogik LIPP. Denna arbetsmodell bygger 
på ett respektfullt förhållningssätt till eleven med bemötande och ” tilltro till individens egna 
resurser och egen kompetens ” (Sjöblom, M 2004, s. 13 ). I samtal mellan lärare och elev är 
fokus mer på ” själva lösningen än problemet i sig ” (Sjöblom, M 2004, s 28). 
 
Lärarens betoning av att skriva med egna ord liknar Vygotskijs tanke om att  
”Språket för mig själv uppstår genom en differentiering av den ursprungligen sociala 
funktionen hos språket för andra. Inte den stegvisa socialisationen som tillförs barnet utifrån, 
utan den stegvisa individualisering som uppstår på grundval av barnets socialisation än den 
huvudfåra som barnets utveckling följer” (Vygotskij, L 1999, s. 422). 
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Lärare B betonade också att eleverna behövde bli bättre på att reflektera över sitt eget 
språkbruk. Hon använde därför arbetsmetoden processkrivning där innehållet är det 
viktigaste. Enligt Pirkko Bergman utvecklar detta arbetssätt både språk och tänkande, och 
utgår från att språkutveckling sker via språkanvändning kring ett meningsfullt innehåll 
(Bergman, P 2005, s.36). Lärare B menade att ett dilemma dock uppstod när eleverna skulle 
strukturera sin text utifrån olika mottagare, vilket inte betonas inom processkrivning. 
Detta är ett skäl till att hon i dag använder mer tid till en genrebaserad skrivundervisning, där 
en del handlar om att träna på att hitta mönster i texter, till exempel var en inledning ska 
placeras. Genrebaserad skrivundervisning innebär enligt forskaren Pauline Gibbons, att lära 
sig de genrer i tal och i skrift som behövs för att kunna ta del i en andraspråkskultur  
(Gibbons, P 2006). Lärare A använde däremot främst processkrivning där eleverna tränade på 
att skriva texter, från ett första utkast till en produkt. Hon menade att de olika momenten i 
skrivprocessen utgjorde en bra träning för eleverna att formulera sig skriftligt.  
 
 
Språkutveckling och stöttning 
 
Interaktionen mellan lärare och elev var på många sätt stöttande.  
Lärare A menade att hon regelbundet gav skriftliga kommenterar i elevernas skrivböcker om 
eleverna språkutveckling, utifrån didaktiska frågor till exempel: ”Hur tänkte du här? ” eller 
”Bra!”. 
 
Jag såg även en form av stöttning i det muntliga gensvaret. Denna stöttning påminner om 
Vygotskijs proximala utvecklingszon, där lärarens användning av ett teoretiskt språkbruk  
”jag anser att ” i gensvaret, kan betraktas som en form av stöttning, där eleven vägleddes till 
nästa utvecklingsnivå. Stöttning innebär nämligen att läraren tillfälligt vägleder eleven till en 
ny förståelse och utveckling i den närmaste utvecklingszonen. Den nivå som barnet uppnår 
när det inte löser uppgifter självständigt, utan i samarbete, bestämmer även den närmaste 
utvecklingszonen. Efter stöttning kan barnet göra samma sak på egen hand (Vygotskij 1999). 
 
 
Språkutveckling och kategorisering 
 
Som tidigare nämnts kategoriserade lärarna skolans elever som ”svaga” eller ”starka” elever 
som behövde uppfostras. Dessa fenomen söker jag förståelse för utifrån att Sverige länge har 
haft, såsom Imsen uttrycker det, en jämlik kultur som säger att man inte skall ” sticka av ” till 
egen fördel, samt en fast rotad omsorg om de svagaste i samhället ( Imsen, G 2000) . 
 
Lärare B benämnde sin mentorsgrupp för ”nybörjargrupp” eller ”svenska för svaga elever ”. 
Hon förtydligade att en svag elev främst var en svag inlärare. Skolans profileringar EU, 
Science och Idrott var eleverna således utestängda från, eftersom deras språknivå betraktades 
som för låg för att de skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen, menade hon. Den egna 
mentorsgruppen definierade hon även, för tillfället, utgjordes av elever som inte uppnådde en 
godkänd nivå i svenska, och de var inte studiemotiverade. Enligt läraren låg eleverna på en 
nybörjare- till mellannivå i svenska. Denna nivågruppering och separering från 
profilklasserna, anser jag påminner om Runfors begrepp infogning. Begreppet förknippas med 
att eleverna ska infogas i olika gemenskaper till exempel klassen och en föreställd gemenskap 
i framtiden. Eleven ska även lära sig samexistens och gemensamma värden. Infogning ingår i 
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ett projekt av ” frikoppling från en gemenskap, sedan formning och därefter infogning i en ny 
gemenskap ” ( Runfors, A 2003, s 204). 
 
De tre lärarna menade att den nationella kursplanen i svenska som andraspråk var ett viktigt 
dokument vid deras val av det genomgripande innehållet i undervisningen. 
I kursplanen i svenska som andraspråk står : 
”Det svenska språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språk blir kunskap synlig 
och hanterbar. Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för 
elevernas fortsatta liv och verksamhet ” (Kursplan i svenska som andraspråk, 2000, s.102). 
Lärare A menade att svenskämnet ”… måste hålla en hög kvalitet, jämfört med engelska där 
eleverna mer provar på ett nytt språk”. Samtliga lärare rekommenderade elever i vissa fall, att 
inte läsa ett nytt språk, med argumentet att det blir för mycket för eleven att lära sig ett 
ytterligare språk. Istället rekommenderades dessa elever att läsa extra svenskundervisning.  
 
Ovanstående organisatoriska lösningar och lärarens förhållningssätt kan liknas vid att 
undervisningen inte kunde utformas lika för alla. Detta ser jag likheter med utifrån  
läroplanen 94 där: ”Undervisningen ska se till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”…” Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla ” (Lpo 94, s.6 ). 
 
Hos lärare C utgjordes klassen av elever som enligt läraren låg på en ” mellannivå till en 
avancerad nivå ”. Ett problem enligt läraren var att förbättra språkutvecklingen: 
”Många av eleverna har stannat upp i utvecklingen på en övre mellannivå, men vi lärare vet 
inte varför. Språkutveckling diskuteras ofta på skolan”.  
På skolan där lärare C jobbar, placerades de elever som var nyanlända, icke studiemotiverade 
eller som betraktades vara på en låg språklig nivå, i smågrupper hos en annan SVA - lärare. 
Undervisningen benämndes ” Ren SVA ”. Läraren menade även att det fanns stora behov av 
extra svenska som andraspråksundervisning. På denna skola erbjöds det även 
kompetensutbildning i svenska som andraspråk för alla lärare.  
 
 
Språkutveckling och normalisering  
 
”Här inne har vi fokus på svenskan ”, förklarade lärare A i när vi pratade om elevernas 
modersmål som en del av undervisningen. Hon och de två andra lärarna förknippade främst 
elevernas kulturella bakgrund med elevernas föräldrar. Mot bakgrund av att majoriteten av 
eleverna är födda i Sverige, påpekade lärare C att hon helst skulle se att det inte skulle 
behövas svenska som andraspråk. ”De flesta eleverna har ju gått på ett svenskt dagis så de 
flesta har ju en fungerande svenska ” menade hon, men betonade däremot att de verktyg som 
finns inom svenska som andraspråksundervisning är mycket bra. Vid ett flertal tillfällen hade 
hon övervägt att ta vara på den kulturella mångfald som fanns i klassen, men det blev aldrig 
av.  
 
Lärare A var tydlig med att alla elever var påverkade av sina första språk. Hon kommenterade 
även hur elevernas modersmål och engelska inverkade på elevernas andraspråkutveckling. 
Här nämnde hon att när eleverna gjorde transferskrivningar eller särskrivningar rättade hon 
det skriftligt till det korrekta svenska ordet. Eleven fick sedan skriva ändringarna som läraren 
hade markerat. Lärare A betonade att eleven måste ta ansvar för att rätta sina problem.  
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Hon menade att problemen har att göra med deras andraspråksbakgrund. Under vår diskussion 
uttryckte lärare även följande: 
”Jag anser att det inte heller är mitt ansvar att tänka på modersmålen i min undervisning ” . 
          
Lärarens uppfattning om elevernas språkliga bakgrund anser jag påminner om begreppet 
frikoppling. Detta innebär att ”invandrarbarnen” skulle avlastas ”det kulturella”, som 
betraktas vara något som begränsar lärarnas formning av en självgående elev i framtiden  
( Runfors 2003). 
 
Lärare A ansåg även att i klassen är det status bland eleverna att ha ett bra ordförråd. 
En av eleverna brukade vilja agera lärare och samtidigt visa sitt goda ordförråd. Elevernas 
egen definition av vad som betraktades vara en bra svenska får en tjej med modersmål 
tunisiska klargöra:  
”Eleven ska kunna många ord och kunna säga en hel mening så att en helsvensk förstår allt. 
Det ska inte vara några typiska andraspråksfel som omvänd ordföljd. ” 
 
I mina intervjuer med några av SVA eleverna uttryckte de sina tankar om lärarnas kunskaper i 
svenska språket, där de även hade höga förväntningar på lärarna: 
 
”Läraren måste vara duktig på svenska, skriva rätt på tavlan och ha rätt uttal.” 
 
En förklaring till elevernas resonemang kan vara Parszyks tankar om immanent påverkan. 
Det är alla de vardagliga saker som införlivas både omedvetet och medvetet, där den dolda 
läroplanen är omedveten från läraren, där läraren ” tror sig lära ut exempelvis svenska eller 
matematik och undersöker därför inte vad eleverna lär sig därutöver”  
(Parszyk, I 1999, s. 60-61). 
 
En kontrast till skolans abstrakta språk var den språkmiljö ungdomarna befann sig i utanför 
skolan. Majoriteten av de intervjuade eleverna pratade främst sina föräldrars modersmål i 
hemmet till exempel kurdiska, turkiska. I skolan ansåg eleverna att de mest pratade svenska 
med varandra. Några elever sade att det kunde förekomma slang blandat med svenska. Denna 
slang anser jag liknade Rinkebysvenska vilket påminner mig om Säljös tankar om olika 
språkmiljöer. Han menar att det finns en kontrast mellan de olika sociala miljöerna som 
eleverna befinner sig i. Han menar att ” de mest grundläggande insikter och färdigheter vi 
behöver, förvärvar vi fortfarande i andra sammanhang: i familjen, bland vänner och kamrater, 
i föreningar och på arbetsplatser, det vill säga i miljöer som inte har som primärt syfte att 
förmedla kunskaper. Samtalet vid middagsbordet, samlingen framför tv-n, diskussionen på 
caféet, aktiviteten på fritidsgården är alla sammanhang där lärande sker genom interaktion 
mellan människor ” ( Säljö, R 2006, s.12).  
 
 
Lärare B och lärare C var enstämmiga om att ett starkt modersmål är viktigt för en snabb 
andraspråksutveckling. Lärare C menade också att om eleven har ett starkt modersmål  
så, hjälper det till med inlärningen av andraspråket. Jag ser en likhet med Vygotskij som 
menar att modersmålet och det främmande språket, har så mycket gemensamt att de nästan 
tillhör samma klass av språkutvecklingsprocesser. ”Skolbarnets inlärning av ett främmande 
språk bygger på så vis på kunskaperna i modersmålet ” (Vygotskij,L 1999, s. 273). 
 
 



 29

Det fanns en lärare som visade intresse för elevernas kulturella bakgrund, nämligen lärare A. 
Hon berättade att det medvetna valet av boken ”Alkemisten” av Paulo Coelho, uppskattades 
av eleverna. Handlingen utspelar sig i miljöer som många av eleverna har förkunskaper om 
från sina föräldrars hemländer. Här ser jag likheter med lärarens arbetssätt och Svenska som 
ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Innehållet är viktigt och elevernas intresse för och 
nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för både språk- och kunskapsutveckling. Deras 
språkliga produktion skall ingå i äkta kommunikativa sammanhang. ”Ett mål inom ämnet är 
att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse av centrala och mänskliga frågor ” 
(Molloy,G 2003, s. 39). 
 
De tre lärarna använde en timme i veckan för EQ- emotionell intelligens, där de ibland 
diskuterade kulturers olika värderingar. Lektionen användes även för klassråd. Hos lärare C 
hade eleverna istället Livskunskap.  
 
 
Språkutveckling och språkmiljö 
 
Hos lärare C var klassen blandad. Under lektionen om Shakespeares verk frågade läraren sina 
elever ” Vad är en argbigga, någon som vet ?.  
En elev med svenska som modersmål svarade ” Det är en arg tant !” 
Jag ser här att lärarens val av innehåll i undervisningen, liknar Parszyks tanke om att ämnet 
svenska kan bli för ”teoretiskt att det inte associerades med elevernas svenska språk i 
utveckling” (Parszyk,I 1999, s. 49).  
             
Under en annan lektion med lärare C blev lärarens förhållningssätt till elevernas 
språkutveckling och olika nivåer tydligt. Denna lektion repeterade läraren satsdelar med 
eleverna. Efter den muntliga repetitionen skulle eleverna jobba självständigt utifrån en utdelad 
stencil. Killarna med SV betyg satt tillsammans och fyra killar med SVA betyg satt 
tillsammans. Den killen med svenska som modersmål som under lektionen om Hamlet 
svarade på lärarens fråga berättade i min intervju att: 
”Jag satte mig med mina kompisar sedan tidigare, och jag kände att vi har samma nivå på 
svenskan” . Det förekom främst interaktion mellan eleverna vid respektive bord.  
Under det självständiga arbetet flyttade SVA eleverna ut i korridoren utanför klassrummet. 
I en intervju med en av SVA eleverna förklarade han att de brukade göra det eftersom ” vi vill 
inte störa de andra duktiga eleverna med våra frågor ”. 
Han menar även att ” De vid runda bordet är duktiga, jag lyssnar på dem, de pratar oftast men 
det är mest bra träning för mig ”. Utifrån ovanstående scenario ser jag en antydan till en 
immanent pedagogik. Enligt Parszyk formas den utifrån den metakommunikation som 
förekommer i lärares och svenska kamraters handlande, och bidrar till att minoritetseleverna 
känner sig att ” de är mindre dugliga för teoretiska ämnen ” (Parszyk, I 1999, s.254). 
 
För att återkomma till lektionen om Hamlet frågade lärare C sina elever: 
 
”Vilken typ av pjäs är Hamlet ? .”  
 
Denna typ av interaktion förekom i de tre lärarnas svenskundervisning. Den vanligaste 
interaktionsformen utformades således mellan lärare och elev. Denna form av interaktion ser 
jag likheter med i konstruktionen av ett traditionellt och lärarstyrt klassrum. Lindberg menar 
att grunden i det traditionella lärarstyrda klassrummet är lärarinitierade sekvenser av Initiativ- 
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Respons- Uppföljning (IRU). Hon menar även att ”Eleverna förväntas svara inom vissa givna 
ramar som fastställts av läraren och värderas i förhållande till hur de lyckas med det 
”(Lindberg, I 2005, s. 479). 
 
Under samma lektion sa en SVA elev till en av kompisarna med SVA betyg: 
  
” Du pratar som en Svenne!”.  
 
Elevens reaktion på kompisens sätt att prata var att det påminde om en ”Svennes” sätt att tala.  
Här ser jag att det fanns en tendens till att ”den normaliserande intentionen riskerar att få 
totalt motsatt verkan; det annorlunda pekas ut och det avvikande definieras. Samtidigt 
konstrueras och fastställs ” det normala ” i denna process” (Runfors, A 2003, s.56 ).  
 
Att skolorna är belägna i segregerade områden är något som både lärare och elever hade 
funderat över. Några av eleverna betonade att de önskade en mer blandad skolmiljö, där en 
elev med annat modersmål än det svenska sa: 
”Det är svårt att lära sig svenska om det inte finns några elever som är helsvenska på skolan”. 
Han sa också spontant att det var längesedan han senast var hemma hos någon helsvensk 
kompis. Lärarna var även samstämmiga om att klasserna bör vara mer blandade där 
helsvenska elever är något som saknas på skolan.  
Lärare B menade att språkmiljön är avgörande för språkutvecklingen. Hon satte uttalandet i 
ett sammanhang där hon utifrån egen erfarenhet, menade att en blandad klass formar en 
naturlig språkmiljö. Hon sa att idag sökte sig inte elever med svenska som modersmål till 
denna skola, snarare slutade de helsvenska eleverna för att byta till innerstadsskolor där det 
fanns fler helsvenska elever. Detta påminner om jämlikhetstanken som Runfors skriver om i 
sin avhandling ”det var inte heller de olika erfarenheter som sammanförts i de blandade 
klasserna som skulle mötas, vilket direktiven och den offentliga retoriken kunde ge sken av. 
Det som eftersträvades var ”invandrarbarnens” möten med ” svenska barn ” (Runfors, A 
2003, s.181-182).  
  

Sammanfattande diskussion 
 
Mitt syfte var att få kunskap om hur svensklärare utformar sin undervisning i tre olika skolor, 
där flerspråkiga elever är i majoritet. Jag sökte också kunskap om vilka arbetssätt som lärarna 
menar att de har, för att forma den enskilde elevens språkutveckling i flerspråkiga klassrum. 
Genom observationer och intervjuer skapade jag mig en bild av hur svenskundervisningen var 
konstruerad. Jag jämförde sedan lärarnas olika utformning av sin svenskundervisning, för att 
kunna urskilja likheter och skillnader. Mina frågeställningar var vilka arbetssätt lärarna väljer 
i flerspråkiga klassrum, men jag var även nyfiken på att se hur språkutveckling formas genom 
interaktion mellan lärare/elev och elev/elev i svenskundervisningen. 
 
Lärarnas svenskundervisning bedrevs utifrån liknande grundtankar om språkutveckling och 
uppfostran. Språkutveckling hörde ihop med kunskapsutveckling och lärarna betonade att 
deras främsta yrkesuppgift var att utveckla elevernas språk. Elevernas olika språkliga nivåer 
definierades med benämningarna nybörjare, mellannivå, övre mellannivå och avancerad nivå. 
Lärarnas undervisning hade även en uppfostrande intention som kopplades till elevernas 
språkutveckling. En elev kunde således benämnas ligga på en ”nybörjarnivå” och betraktades 
då ofta av läraren även som en icke studiemotiverad elev eller en svag inlärare. Kontrasten till 
den ”svaga” eleven var den studiemotiverade och självgående eleven som även benämndes 
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som en ”stark” elev. Denna självgående elev förväntades av lärarna även ta ansvar för sin 
egen språkutveckling. Svenskundervisningen handlade således inte bara om ämnet svenska 
utan också om att eleverna skulle sträva efter att uppnå lärarnas vision om en självgående 
elev. Dessa kategoriseringar av eleverna fanns även inbyggda i skolornas organisation av 
ämnet svenska. På två av de tre skolorna uppmuntrade nämligen lärarna en del av sina elever 
att välja extra undervisning i svenska språket, istället för ett nytt främmande språk i år 7. En 
tydlig gemensam nämnare här var att det förväntades av eleverna att betrakta ämnet svenska 
som det viktigaste ämnet. För den enskilde eleven kunde detta innebära många läxor i 
svenska, speciellt om han inte följde med i studietakten. Det centrala i lärarnas bemötande av 
eleverna handlade således ofta om att bekräfta lärarnas vision om de önskvärda egenskaperna 
hos eleverna, istället för att betrakta den enskilde eleven utifrån sin egen identitet och 
kulturella bakgrund ( Runfors ). 
 
Tanken om en jämlik skola, där alla elever ska ges lika möjligheter i en demokratisk skola 
(Parszyk) anser jag inte nämnvärt stämde överens med verkligheten.  
Utifrån lärarnas förhållningssätt till de svaga eleverna som sämre inlärare med 
koncentrationssvårigheter, i behov av extra svenska undervisning, upprätthölls snarare 
ojämlikhet. Förhållningssättet mellan lärare och elev och de organisatoriska förutsättningarna, 
anser jag formade en svenskundervisning där eleverna bara kunde ges lika möjligheter, om de 
uppfyllde lärarnas visioner om normen - en självgående elev som tar ansvar för sin egen 
språkutveckling i svenska . I dessa flerspråkiga klassrum blev det således tydligt att 
flerspråkighet negligerades och enspråkighet blev normen. Den konstruerade enspråkiga 
skolmiljön anser jag även förstärktes på två av skolorna, där ett samarbete med 
modersmålslärarna inte förekom och inte heller var önskvärt. Ett samarbete med en SVA 
lärare var desto mer eftertraktat hos lärarna.  
 
Lärarnas val av arbetssätt utformades främst utifrån målen i den nationella kursplanen i 
svenska som andraspråk, och utifrån det nationella provet i svenska år 9. Ovanstående mål 
betonade att eleven förväntades uppnå en språklig nivå som en person med en 
förstaspråksnivå i svenska, men lärarna menade att det i nuläget inte fanns någon elev som 
uppfyllde det målet. Utifrån de nationella målen blev således lärarnas val av arbetssätt att 
använda processkrivning och att lära eleverna hur de skriver olika genrer. Läsning av 
skönlitteratur, tankekarta och loggbok var även återkommande verktyg. Dessa arbetssätt 
använde lärarna i olika utsträckning där respektive lärare föredrog något av arbetssätten. 
Lärare C hade däremot ett återkommande andraspråksperspektiv i svenskundervisningen, som 
alltid introducerades med att läraren diskuterade ordförrådet inför dagens uppgift. Det 
västerländska skriftspråkssamhället hade även en tydlig inverkan på lärarnas val av arbetssätt, 
där det centrala i lärarnas svenskundervisning blev individuell träning i att skriva olika texter.  
 
Lärarnas val av en monologisk undervisning, där läraren fick mycket talutrymme, anser jag 
förstärkte den enspråkiga normen. Lärarna betraktade sig själva som betydelsefulla eftersom 
de var innehavare av den ”naturliga” och korrekta svenskan, då de, för majoriteten av 
eleverna, utgjorde den enda återkommande kontakten med det svenska språket i vardagen. 
Interaktion utformades således främst mellan lärare och elev. Den språkliga normen sattes 
främst av läraren där skolspråk blev normen, vilket medförde att undervisningen ofta var 
mycket dekontextualiserad från elevernas språkmiljö på fritiden. Ett tydligt exempel där en 
svensk språklig norm sattes av läraren och eleverna med svenska som modersmål var i den 
monologiska undervisningen med lärare C. Här hade eleverna med svenska som modersmål 
ett stort talutrymme och fick således även möjligheter att forma normen för svenska språket i 
klassen. SVA eleverna fick inte lika mycket talutrymme och flyttade självmant ut i 
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korridoren, där de menade att orsaken var att de inte ville störa de duktiga eleverna – de med 
svenska som modersmål.  
Jag menar att lärarens val av arbetssätt inverkade på språkmiljön där det omedvetet hade 
formats en immanent pedagogik, utifrån de handlingar eleverna och läraren utförde i 
klassrummet. Där förnekades SVA eleverna inträde till att delta i utformningen av den 
språkliga normen i ämnet svenska (Parszyk).  
 
En immanent pedagogik återfanns också hos lärare A. Interaktionen mellan läraren och 
eleverna hade format ett dolt budskap, med underliggande kopplingar till skolans 
konstruerade enspråkiga miljö, där den naturliga språkmiljön var flerspråkig. Det dolda 
budskapet handlade om att läraren medvetet eller omedvetet överförde en enspråkig norm. 
Detta resulterade i att eleverna ställde mycket höga krav på lärarnas kunskaper i svenska 
språket. 
 
Till skillnad från de två andra lärarna hade lärare A ett mer varierat arbetssätt. Ett exempel var 
det muntliga gensvaret där många röster kunde ges utrymme och inlärning formades i 
skillnaden mellan rösterna (Dysthe). Både lärare A och hennes elever var positiva till det 
muntliga gensvaret. Jag ser även fördelar med ett muntligt gensvar där elevernas olika 
språkliga nivåer möts i samtalet. Lärare A betonade även att den enskilde eleven utvecklar 
språkmedvetenhet i denna typ av samtal. Att forma språkmedvetna elever menade även de två 
andra lärarna var en viktig del av deras undervisning. En språkmedveten elev betraktades ha 
kommit långt i sin språkutveckling. För att bli språkmedveten menade lärarna att en 
förutsättning är att eleven kan reflektera språkligt, och tänka abstrakt på svenska.  
 
I det muntliga gensvaret jobbade lärare A även med att vägleda eleverna till en högre språklig 
nivå, mot ett högre medvetande, vilket kan liknas vid stöttning till det nästa steget i elevernas 
proximala utvecklingszon (Vygotskij). Den vardagliga stöttning lärare A gav sina elever 
utgjordes av skriftliga kommentarer till exempel ”vad menar du här?”, ” kan du utveckla  
mer ?”. Här hade den enskilde eleven ett stort ansvar att tillägna sig lärarens kommentarer och 
ta ansvar för sin egen språkutveckling. Hos lärare B liknade stöttningen mer en förhandling 
där muntlig kommunikation alltid var utgångspunkt i samtalet. Eleven förväntades även att ta 
mycket eget ansvar för skoluppgiften, men uppmuntrades också till diskussion med någon 
kompis, om han behövde utbyta idéer.  
 
Innan jag avrundar min diskussion vill jag återknyta till det ursprungliga syftet i min uppsats. 
Lärarnas val av arbetssätt tog inte avstamp i den flerspråkiga skolmiljön, utan upprätthöll 
istället en konstruerad enspråkig skolmiljö, där svenska språket hade status. Denna 
konstruerade språkmiljö formades främst i lärarnas kategorisering av eleverna, extra svenska 
undervisning och den monologiska undervisningen. Här fick inte, enligt min mening, SVA 
eleverna tillräckligt mycket utrymme som de hade behövt, för att prova sitt språk i utveckling 
i samtal med olika elever på olika språkliga nivåer. Jag anser att samtal mellan eleverna skulle 
ha varit givande för den enskilde elevens språkutveckling och det hade format en mer jämlik 
språkmiljö. Ett ökat samarbete med modersmålslärarna anser jag även hade bidragit till en 
språkmiljö där den naturliga flerspråkigheten kunde ha fått status. 
 
Avslutningsvis menar jag att ett hinder för elevernas språkutveckling var lärarnas negligering 
av elevernas kulturella bakgrund. Elevernas modersmål betraktades inte heller som en viktig 
del av deras totala språkutveckling i svenskundervisningen, trots att majoriteten av eleverna 
fick betyg i svenska som andraspråk. För att utforma en undervisning där elevernas kulturella 
förkunskaper är i fokus, hade lärarna behövt mer kompetens om elevernas modersmål. Ett 
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exempel på en förändring i lärarnas arbetssätt kunde också ha varit att ge eleverna mer ansvar 
genom fler grupparbeten, där elevernas språkutveckling kan formas kollektivt och bli en 
lustfylld upplevelse. De tre lärarna valde främst västerländsk litteratur. Jag skulle vilja se att 
denna litteratur ibland kunde varieras med skönlitteratur från elevernas hemländer. Här vill 
jag betona att lärarna hade mycket makt att påverka elevernas språkutveckling i nuet, men 
även formade elevens självuppfattning inför framtiden. I de tre lärarnas svenskundervisning 
lärde sig ändå eleverna svenska, och enligt lärarna låg majoriteten av eleverna på en övre 
mellannivå i sin språkutveckling. Det fanns däremot ett önskemål hos både elever och lärare, 
om att fler elever med svenska som modersmål skulle vilja gå i deras skolor. Ett tydligt 
argument var behovet av en mer ”naturligt svensk” språkmiljö.  
I nuläget fanns det inga sådana förändringar på gång, snarare flyttade allt fler elever med 
svenska som modersmål till skolor i innerstaden där helsvenska elever är i majoritet. 
 
 
Vidare forskning  
 
Jag skulle vilja forska vidare om hur en lärare kan ta till vara på elevernas kulturella bakgrund 
i undervisningen.  
 
Det kan även vara intressant att undersöka, varför många av eleverna stannar upp i sin 
språkutveckling på en övre mellannivå. 
 
Slutligen skulle det vara intressant med en uppföljning av de svaga elevernas språkutveckling, 
under en längre period, för att bättre förstå vilka konsekvenser lärarnas förhållningssätt till 
eleverna fick. 
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                                                                                                               Bilaga 1 
                                                                                                               

Frågelista lärare 
 
 
Vad har du för utbildning ? 
 
Var har du jobbat tidigare ?  
 
Hur länge har du jobbat på skolan och med din nuvarande mentorsgrupp ? 
 
Var bor du ? 
 
Hur definierar du språk och kunskapsutveckling allmänt ? 
 
Hur definierar du dessa begrepp var för sig ? 
 
Hur ser språkutvecklingen ut nu i din mentorsgrupp i svenska ? 
 
Vilka nivåer låg eleverna på språkligt när de kom till dig ? 
 
Hur ser fördelningen ut mellan elever som är födda i Sverige och i något annat land än 
Sverige ? 
 
Vet du om eleverna i din mentorsgrupp har gått hela högstadiet i denna skola ? 
 
Vet du vilka modersmål eleverna har i din mentorsgrupp ? 
 
Hur lång tid tror du i sådana fall att dessa elever har haft undervisning i sitt modersmål ? 
 
Vet du om någon är aktivt tvåspråkig i mentorsgruppen ? 
 
Vad anser du om att det finns likheter eller skillnader i hur elevernas förstaspråk och 
andraspråk utvecklas ?  
 
Finns det någon kompetensutveckling på skolan i SVA eller svenska ?  
 
Hur är din uppfattning om skolans inställning till utformningen av språkundervisning t.ex. är 
kommunikation viktigt, ska eleverna skriva mycket m.m ?  
 
Finns det några önskemål från skolledningen om vilka arbetssätt som bör användas på  
skolan ? 
 
Finns det något samarbete med modersmålslärarna på skolan ? 
 
Hur ser du på möjligheten att ha en extra resurs i din svenskundervisning, vilken kompetens 
bör den läraren ha ?  
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Har du funderat på din lärarroll i svenskundervisningen, är den traditionell eller nyskapande 
och vad tror du eleverna vill ha för någon typ av lärare i svenska ?   
 
Din kombination av två olika ämnen kan du dra nytta av den i din svenskundervisning ? 
 
Tror du att den nuvarande elevsammansättningen är till fördel eller nackdel  för elevernas 
språkutveckling i svenskundervisningen  ? 
 
Hur ser de olika språkliga nivåerna ut i din mentorsgrupp ? 
 
Hur hanterar du de olika språkliga nivåerna ? 
 
Vilka språk tillåts under lektionen i svenskundervisningen ? 
  
Hur tänker du inför ditt val av innehåll i undervisningen, ska eleverna främst ges ett 
funktionellt muntligt språk eller står skriften i centrum eller något annat vad anser du ?  
 
Hur tar du ställning till om eleverna ska vara delaktiga i val av innehåll i undervisningen ?  
 
I din undervisning hur tar du ställning till vad eleven bör prioritera t.ex. inlärningsprocessen 
eller den slutgiltiga produkten m.m ?  
 
Hur är din beskrivning av vad ni gjorde idag under lektionen ?  
 
Hur blev resultatet av lektionen ?  
 
för och nackdelar ? 
 
Vad ska du göra härnäst för uppgift med eleverna i svenskundervisningen ? 
 
Finns det för tillfället något som du vill jobba mer med i mentorsgruppen ?  
 
Finns det något som eleverna även behöver träna mer på ?  
 
Jag vet att läsning av skönlitteratur är ett vanligt redskap hos dig och de andra intervjuade 
lärarna. Hur använder du skönlitteratur i din undervisning och hur anser du att det är 
språkutvecklande?  
 
Jag har förstått att du och även de två andra intervjuade lärarna jobbar med att utveckla 
språkmedvetenhet hos eleverna.  
Hur definierar du språkmedvetenhet? 
 
Hur definierar du dina mentorselevers språkutveckling den senaste tiden ? 
 
Hur tolkar du att elevernas möjligheter ser ut att kunna uppnå en förstaspråksnivå i svenska 
utifrån detta mål i kursplanen i svenska som andraspråk? 
 
Hur förbereder du eleverna inför det nationella provet i svenska år 9 ? 
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Att skolan är belägen i ett segregerat bostadsområde är det något som du och eleverna har 
funderat över ? 
 
Hur definierar du begreppet segregation ?  
 
Är segregation något som du även känner av finns på skolan ?  
 
Finns det olika grupperingar mellan olika språkgemenskaper ? 
 
Finns det något ungdomsspråk på skolan liknande  rinkebysvenska ? 
 
Hur tänker du om uttrycket vad en bra svenska är  ?  
 
Vad innebär den återkommande benämningen i undervisningen en  ”stark” elev respektive en 
”svag” elev ?  
 
Vad väger du in som viktigt vid betygsättning av eleverna och deras språkutveckling ?  
 
Hur använder du dig av andra bedömningsinstrument ? 
 
Hur har ni kontakt med föräldrarna ? 
 
Tror du att eleverna ska välja till gymnasiet ? 
 
Vad tror du att de kommer att söka för utbildning ? 
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                                                                                                                 Bilaga 2) 

Frågelista elever 
 
 
Vad heter du ? 
 
Var bor du ?  
 
Vad pratar du för språk hemma och med vilka personer pratar du vilka språk ? 
 
Vad pratar du för språk i skolan och med vilka personer i skolan ? 
 
Vilka modersmål har dina föräldrar ? 
 
Är du född här ? 
 
Läser du modersmål i skolan ?  
 
Hur länge har du i sådana fall läst modersmål ? 
 
Hur togs beslutet om att du skulle läsa modersmål ? 
 
Hur går det med studierna i modersmålet ? 
 
Vad har du för språkval ?  
 
Finn det något språk som du vill bli bättre på / är bra på ? 
 
Vilken skola gick du i innan denna skola ?  
 
Vad brukar ni få göra i svenskundervisningen  ? 
 
Hur tänker du om dagens lektion? 
 
Var det en bra nivå/ fel nivå på innehållet ?  
 
Var det intressant / inte intressant ? 
 
Hur tycker du att läraren ställde krav på er,  för höga, för låga ? 
 
Vad vill du göra mer / mindre i svenskundervisningen ? 
 
Hur tycker du att du lär dig språk bäst ?  
 
Har du några ämnen som du anser att du är bra på / dålig på som du vill berätta om ?  
 
Vad brukar du använda för media på fritiden ? 
 
Hur tycker du att du får hjälp av läraren eller eleverna i klassen ? 
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Hur tränar du inför det nationella provet i svenska ?  
 
Hur tror du att det kommer att gå vid betygsättningen i svenska utifrån nuläget ? 
 
Vad menar läraren att du behöver göra för att nå det betyg du vill ha ? 
 
Har du funderat över att skolan är belägen i ett segregerat bostadsområde ?  
 
Vad anser du är en bra svenska ? 
 
Hur ser din umgängeskrets ut blandad, olika språk ?  
 
Hur har läraren jobbat med kursplanen i svenska som andraspråk med er  ? 
 
Hur tänker du om att söka till gymnasiet ? 
 
Om du ska söka vilket gymnasium ska du söka ?  
 
Vad vill du jobba med i framtiden ? 
 
Var vill du bo i framtiden ? 
 
 eller 
 
Var tror du att du kommer att bo i framtiden ?  
 
 


