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Sammanfattning 

Under min VFU (verksamhets förlagda utbildning) kunde jag se pedagoger som ställdes 
inför utmaningen att främja tvåspråkiga elevers språkutveckling samtidigt som de skulle 
undervisa enspråkiga elever. Baserat på mina erfarenheter under min VFU ville jag 
undersöka attityder och metoder kring undervisning för de tvåspråkiga eleverna sett 
utifrån ett lärarperspektiv. Följande frågeställning behandlas: Hur resonerar fyra lärare 
kring tvåspråkiga elevers förutsättningar för språkutveckling i svenska språket? 
Studiens syfte är att beskriva fyra lärares uppfattning om tvåspråkiga elevers 
förutsättningar för språkutveckling i det svenska språket. 

I studien redovisas resultaten utifrån intervjuer med fyra kvinnliga lärare som alla 
undervisar i det svenska språket. Resultaten diskuteras utifrån teorier och forskning om 
tvåspråkighet, språkutveckling, modersmål samt språk och identitet.  

Flera viktiga tendenser kom fram i undersökningen. De intervjuade pedagogerna har 
positiva attityder till modersmålsundervisningen och de betonar vikten av att vara tydlig 
i kommunikationen med eleverna. Andra slutsatser är att eleverna ofta är utelämnade till 
texter de inte förstår och att kunskapsinhämtningen för andraspråkselever är för 
omfattande och detta resulterar ofta i sämre betyg. 
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1. Bakgrund 

Jag har under mina VFU perioder mött många elever med annat modersmål än svenska.  

Charlotta Friborg (DN, 31/10, 2002) skriver att vart tredje barn i svenska skolan har ett 
annat modersmål än svenska. Många av dem är födda i Sverige och behärskar båda 
språken obehindrat. En del elever är ännu inte tvåspråkiga när de börjar skolan, de har 
relativt nyligen invandrat till Sverige.  

Under min VFU kunde jag se pedagoger som ställdes inför utmaningen att främja 
tvåspråkiga elevers språkutveckling samtidigt som de skulle undervisa enspråkiga 
elever. Min nyfikenhet väckte frågor som: är detta möjligt och vilka förutsättningar 
finns för dessa elever att lyckas med en framgångsrik språkutveckling? 

I kursplanen för svenska (Skolverket, s.98, 2000) står det att:  

Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt 

ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Språket, i såväl tal som 

skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att erövra 

nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. 

Skolverket menar att det finns indikationer på att skolan inte lyckas med sitt uppdrag. I 
ett pressmeddelande (2005) meddelar Skolverket att andelen elever från grundskolan 
som saknar ett fullständigt slutbetyg är 36 procent. Samtidigt får inte alla elever det stöd 
som de behöver i form av åtgärdsprogram och studiehandledning på modersmålet. 
Skolverket konstaterar fortsättningsvis att det brister i tillgången på undervisning i 
svenska som andraspråk och modersmålsundervisning för dessa elever. Inte heller den 
garanterade undervisningstiden tillgodoses för alla elever. 

Flertalet av de tvåspråkiga elever som jag mött i skolan under min VFU har tillgång till 
modersmålsundervisning. Ytterligare en fråga som väcktes var om 
modersmålsundervisningen har någon inverkan på tvåspråkiga elevers språkutveckling i 
det svenska språket? 

I kursplanen för modersmål (2000, s. 37) står det att: ”Modersmålet är av avgörande 

betydelse för den personliga och kulturella identiteten samt för den intellektuella och 

emotionella utvecklingen.” Det står även att lärande är starkt förknippat med 
modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på 
svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras 
kunskapsutveckling. 

I en artikel i Skolvärlden (nr 18, 2004) skriver Marie Halldenstam att före detta 
skolministern Jan Björklund menar att modersmålsundervisning bidrar till att eleverna 
blir halvspråkiga. Kent Hyltenstam, professor och forskare inom området, är tillfrågad 
om ämnet i samma artikel och uttalar sig såhär: ”Det är precis tvärtom, fortsatt 

undervisning och utveckling av modersmålet bidrar till lättare och snabbare inlärning 

av det nya språket.” 
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Hyltenstam menar att eleverna måste utveckla sitt förstaspråk för att kunna tillgodose 
sig ett annat språk. Frågan är hur det ser ut i skolan idag? Vilka attityder har lärare till 
tvåspråkighet? 

Inom ramen för denna studie intervjuas ett antal lärare kring hur de resonerar i dessa 
frågor.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva fyra lärares uppfattning om tvåspråkiga elevers 
förutsättningar för språkutveckling i det svenska språket.  

 

Frågeställningen är: 

 

Hur resonerar fyra lärare kring tvåspråkiga elevers förutsättningar för språkutveckling i 
det svenska språket?  
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2. Metod och genomförande 

2.1 Kvalitativ metod 

Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller 
uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerande personernas 
eget perspektiv (Bryman, 1997). Den kvalitativa forskningsmetoden är därför den 
metod jag anser bäst svara mot studiens syfte.  

Kvalitativa angreppssättet handlar i grunden om att studera den sociala verkligheten. 
Den har till främsta syfte att beskriva och analysera kulturen och beteenden hos 
människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras, erfar Bryman (1997). 
Han skriver fortsättningsvis att valet av öppna frågor istället för enkäter förklaras med 
att i intervjun får man lättare fram mer information kring en företeelse.  

I denna kvalitativa intervjustudie ligger fokus på pedagogernas erfarenheter av 
tvåspråkiga elevers språkutveckling i skolan. I studien intervjuas fyra pedagoger som 
alla arbetar på en multietnisk skola belägen i en förort till Stockholm. I kommande 
kapitel kommer jag att redovisa arbetets gång samt insamling och analys av data. 

2.2 Urvalsförfarande 
I urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en 
variation i hur en undersökningsgrupp till exempel uppfattar en och samma företeelse 
(Starrin & Svensson, 1994). I studien har jag valt att intervjua fyra kvinnliga lärare som 
alla undervisar i det svenska språket på en och samma skola. Undersökningsdeltagarna 
arbetar med undervisning i år ett till tre och ingår i samma arbetslag. Att alla i 
undersökningsgruppen är kvinnor beror på att i nuläget finns inga manliga lärare som 
arbetar med de yngre åldrarna på skolan. Starrin och Svensson (1994) skriver att 
fenomenografins forskningsintresse handlar inte om att skatta hur stor andel av 
populationen som har en viss uppfattning av en företeelse eller av ett objekt. Snarare 
handlar det om att identifiera kvalitativt olika uppfattningar i populationen. 

Valet blev att intervjua samtliga i detta arbetslag. De intervjuade har liknande 
utbildningsbakgrund, men ålder och arbetslivserfarenhet skiljer sig åt. 

I fenomenografiska studier har man till exempel utgått från att intervjupersonerna skall ha olika 

erfarenhet av den företeelse som utgör studiens fokus, att de har olika attityder och 

värderingar, att det finns skillnader i kön och ålder, att de kommer från olika arbetsplatser eller 

skolor samt att intervjugruppen återspeglar en variation i fråga om utbildningsbakgrund och 

social bakgrund (Starrin & Svensson, 1994, s.122).  

Nackdelar med urvalet är lärarna tillsammans bildar en relativt homogen grupp. Det 
önskvärda scenariot hade varit ett mer varierat urval, till exempel i fråga om kön. Det 
hade även varit eftersträvansvärt med ett större antal deltagare i undersökningen.  
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Valet av undersökningsdeltagare och skola är baserat på lärarnas erfarenhet att 
undervisa elever med annat modersmål. Skolan är placerad i ett område där andelen 
tvåspråkiga barn är hög, något jag uppmärksammat och blivit informerad om under min 
VFU i den undersökta skolan.  

2.3 Datainsamlingsmetod  

Ekholm & Fransson (2003) erfar att det är genom att ställa frågor som vi kan få del av 
redan insamlad och bearbetad information. De menar att frågemetoden är mer 
helhetsbetonad och övergripande då vi försöker få ut en del av en erfarenhetsmassa som 
en annan person byggt upp. Ekholm och Fransson skriver fortsättningsvis att denna 
metod kan ge en sammanfattande bild av vad en annan kommit fram till i en rad olika 
observationer. Under den fria intervjun styrs intervjuaren enbart av en grov uppfattning 
av vilka frågeområden han bör beröra, och där den svarande har full frihet att formulera 
sina svar. Den fria intervjun kan vara tacksam att använda när det handlar om, för 
intervjuaren, helt nya områden. Den är smidig och flexibel och ger utrymme till 
fördjupning på de områden man är intresserad av. Genom intervjun kan man få 
intervjuarens egen syn på ämnet. Intryck och värderingar kan komma att träda fram och 
detta måste beaktas vid tolkningen men är samtidigt viktig fakta (Ekholm & Fransson, 
2003). 

Starrin och Svensson (1994) skriver att i den öppna intervjun får 
undersökningsdeltagarna, utifrån den egna förståelsen av företeelsen möjlighet att själv 
avgränsa, behandla och definiera innehållet. De skriver fortsättningsvis att som 
intervjuare måste man alltid vara medveten om den intervjuade kan konstruera svar som 
har bäring på själva situationen snarare än på innehållet. 

Starrin och Svensson (1994) menar att intervjuarens egen roll i intervjusituationen alltid 
måste aktualiseras. Ser undersökningspersonerna intervjuaren som en intresserad och 
nyfiken kollega eller som en kontrollerande expert utifrån? Mina förhoppningar med 
intervjuerna har varit att arbetslaget ska se mig mer som en nyfiken kollega eftersom 
den undersökande skolan varit min VFU plats under 3,5 år.      

2.3.1 Genomförandet 

Intervjufrågor finns bifogat, se bilaga 1. 

Vid intervjutillfällena fanns inga andra närvarande än intervjuaren samt den pedagog 
som intervjuades och det förekom inga avbrott. Intervjuerna skedde under skoltid, i 
pedagogernas klassrum och tidslängden varierade från 25-35 minuter. Samtliga 
intervjuer spelades in på bandspelare. Intervjuerna skedde alla under samma vecka. 
Inledningsvis av intervjun gav jag frågorna utställda på ett papper till pedagogen så att 
denne kunde återgå till frågan om hon upplevde att hon tappat den under intervjun. 
Innan intervjun började ställdes några strukturerande frågor för att få en viss 
bakgrundsinformation om varje person. Sedan utgick intervjun från öppna frågor där 
den intervjuade pedagogen tilläts berätta fritt och svaren följdes upp med följdfrågor. 
Intervjuguiden gjorde att pedagogen kunde utgå från sin egen situation och arbetsform 
och att svaren ändå hölls inom samma frågeområde. Intervjufrågorna hade inte delgivits 
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någon i förväg. De inspelade intervjuerna transkriberades. Det generella mönstret 
förefaller dock vara att utskriften är så nära talspråket som möjligt, det vill säga att det 
innehåller inte bara samtliga ord utan även mumlanden och pauseringar (Starrin & 
Svensson, 1994). Transkriberingarna vid intervjuerna är inte exakta. Jag har valt att inte 
ta med pauseringar och mumlanden. Nackdelarna med detta kan vara att det tar bort 
eventuella nyanseringar i intervjuerna. 

2.4 Metod i analys 

 
I min bearbetning av transkriptionerna har jag enligt Starrin och Svensson (1994) först 
bekantat mig med data och etablerat ett helhetsintryck. ”De är först man upplever en 

viss förtrogenhet med intervjumaterialet som mönster i form av skillnader och likheter 

börjar skönjas” (Starrin & Svensson, 1994, s.126). Starrin och Svensson menar att när 
intervjuerna analyseras och tolkas är det främsta intresset att identifiera innebörder och 
att inte komma  fram till förutbestämda uppfattningar. 
Starrin och Svensson skriver även att i analysarbetet sker en växelverkan mellan att 
försöka konstruera sammanfattande mönster och täckande beskrivningar som prövas 
mot de enskilda utsagorna. Av samtliga utsagor har jag främst valt exempel som pekar 
mot helhetens olika delar och hur dessa är relaterade till varandra. De datamaterial som 
inte berör studiens frågeställning och syfte har sorterats bort. Sedan har beskrivningarna 
kategoriseras i beskrivningskategorier. I studiens beskrivningskategorier har jag utgått 
från teoridelens struktur för att underlätta och tydliggöra inför diskussionsdelen. I de 
olika beskrivningskategorierna har jag först presenterat lärarnas utsagor för att i slutet 
av stycket redogöra för skillnader och likheter pedagogerna emellan. Starrin och 
Svensson menar att kategorierna ska innehålla olika uppfattningar och distinkt och 
kvalitativt skilja sig från varandra. Svårigheter i resultaten, enligt Egidius (1999), är 
oklar presentation, hopblandning med diskussion, och redovisning av data som ej har 
relevans för det behandlade problemet.  

I diskussionsdelen har jag börjat med en kort sammanfattning där jag försöker svara på 
frågan om mitt undersökningsområde verifierats. I diskussionen har jag kopplat erhållen 
data som den presenterats i resultatdelen till litteraturen i teoridelen. Jag har även 
försökt att förklara vissa fenomen och spekulerar varför eller varför inte det kan ha 
blivit så.  Backman (1998) skriver att under rubriken diskussion tillåts man att dra 
slutsatser av, tolka och värdera resultaten. Avsnittet inleds vanligen med en klar 
formulering om huruvida hypotesen verifierats eller falsifierats, alternativt frågan om 
mitt undersökningsområde verifierats. Man jämför likheter och olikheter med tidigare 
erhållna resultat på området och redovisar eventuella teoretiska/praktiska implikationer. 
Backman skriver fortsättningsvis att det ska noggrant observeras att avsnittet inte ska 
upprepa vad som sagts i resultaten. Nu ska istället i anslutning till problemställningen 
förklara varför (man tror att) det blev så, eller varför det inte blev så. Det är inte 
förbjudet att i rimlig mening spekulera, men det ska då tydligt framgå att det är en 
spekulation.  
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2.5 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (1990). Det första kravet är det så kallade informationskravet. 
Rent konkret innebar detta att jag informerade pedagogerna om studiens syfte, innehåll 
och planerat tillvägagångssätt vid genomförandet. Det andra kravet är det så kallade 
samtyckeskravet. Detta innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att pedagogerna 
har rätt att avbryta sin medverkan. Uppgifterna som pedagogerna lämnar kommer att 
behandlas konfidentiellt och otillgängligt för obehöriga, detta enligt det så kallade 
konfidentialitetskravet.  De sista av de fyra kraven är det så kallade nyttjandekravet. 

Detta krav innebär att innebär att pedagogernas identitet kommer att vara skyddade vid 
såväl skriftlig som muntlig avrapportering. De namn som förekommer i studien är 
fingerade. De av deltagarna lämnade uppgifterna kommer endast att användas för 
studiens syfte.  Det är även oerhört viktigt att man inte skadar eller kränker någon med 
sin studie. Jag informerar även pedagogerna om rätten att få den utskrivna 
transkriptionen av intervjun.  
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3. Teoridel 

3.1 Tvåspråkighet 

3.1.1 Vem är tvåspråkig? 

I kommande stycke redogör några författare kring begreppet tvåspråkighet. 

Einarsson (2004) skriver att under första halvan av 1900-talet var modersmålet 
benämning på svenska som läroämne i skolan, och det var helt naturligt, för på den 
tiden hade i stort sett alla barn i Sverige svenska som sitt modersmål. Modersmål kallas 
även för förstaspråk. Den termen menar Einarsson kan verka en smula ologisk eftersom 
det finns barn som utvecklar två språk samtidigt i sin tidiga språkutveckling (se 
simultan språkinlärning nedan). Ett sådant barn har två förstaspråk. Einarsson (2004) 
skriver att tvåspråkighet står även för flerspråkighet. ”Andraspråk är benämning på 

språk som liksom förstaspråket lärs in i språkets naturliga miljö, men senare än 

förstaspråket” (Einarsson, 2004, s.87). 
Einarsson tar upp olika typer av tvåspråkighet. Bland annat skriver han om kulturell 
inlärning och naturlig inlärning. De kulturellt inlärda språken brukar kallas främmande 

språk. Det är till exempel när vissa elever lär sig tyska i svenska skolan. Språk som lärs 
in i naturlig miljö men efter förstaspråket kallas för andraspråk. Tvåspråkiga barn kan 
antingen utveckla båda språken parallellt eller börja utveckla det ena före det andra. 
Einarsson menar att om båda språken börjat utvecklats innan tre års ålder, brukar 
inlärningsgången betecknas som simultan, och med denna inlärningsgång uppstår sällan 
problem. Börenstam och Huss (2001) tar upp begreppet successiv tvåspråkighet som är 
till skillnad från simultan, när barnet lär sig ytterligare ett språk efter tre års ålder, med 
andra ord en andraspråksinlärning. Detta är exempel när ett barn fått byta land och 
plötsligt hamnar i en helt ny språkmiljö, eller när ett minoritetsbarn kommer i kontakt 
med majoritetsspråket efter att under de första åren endast ha talat föräldrarnas språk. 
Därför har andraspråksinlärning i regel annan utvecklingsgång än förstaspråksinlärning.  

3.1.2  Hur blir man tvåspråkig? 

Hur pass bra barn lär sig de två språken har att göra med åldern, deras känslomässiga, 
sociala, kognitiva och språkliga mognad (Einarsson, 2004). Einarsson menar att det tar 
ungefär två år för ett barn i skolåldern att lära sig ett nytt talspråk som fungerar väl i 
vardagliga situationer, ett såkallat ytflyt i språket, det är då en fråga om ”basic 

interpersonal communicative skills” (BICS) en term som är lanserad av Jim Cummins. 
Cummins menar att när barnet sedan behärskar språket som ett tankeverktyg kallas den 
för CALP-nivå (cognitive/academic language proficiency). CALP-nivån kan även 
kallas skolframgångsspråk och tar längre tid att uppnå än den så kallade BICS nivån. På 
CALP-nivån ska barnet ha utvecklat ett nyanserat ordförråd för olika domäner och ha en 
syntaktisk och stilistisk bredd.  Einarsson (2004) menar på att det är lätt hänt att man 
tror att bara då hon/han har ytflyt även har motsvarande förmåga att använda språket 
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som tankeverktyg. Det kan även vara lätt hänt att dra samma slutsats åt andra hållet. Det 
vill säga att en elev som har dåligt ytflyt även har en outvecklad förmåga att använda 
språket som tankeverktyg. Så behöver dock inte vara fallet.   

3.1.3 Språklig bas och utbyggnad 

Språklig kompetens eller den så kallade språkliga basen tillägnar sig barnet från födseln 
fram till skolåldern (Ladberg, 2000). Denna bas innefattar flera förmågor såsom: uttal, 
grammatik, automatiserat tal, ordförråd samt pragmatik. Den språkliga basen är 
avgörande för den fortsatta språkutvecklingen. Ladberg (2000) menar att när basen är 
lagd sker en språklig utbyggnad som pågår hela livet. 

Viberg (1996) hävdar också att när barn med svenska som modersmål börjar skolan, 
bygger undervisningen underförstått på en utvecklad bas. För många barn med annat 
modersmål än svenska kan denna bas vara ofullständig. Elever med annat modersmål än 
svenska måste alltså utveckla basen i svenska, samtidigt som de ska tillägna sig den 
utbyggnad som alla elever ska lära sig i skolan.  

Börenstam och Huss (2001) skriver att före 1960-talet pekade många forskningsresultat 
på sämre språklig och kognitiv utveckling samt lägre intelligens hos tvåspråkiga barn. 
Börenstam och Huss skriver att dessa undersökningar fått mycket kritik, delvis på grund 
av att barnen hade blivit testade på sitt svagare språk. Senare studier har lett till neutrala 
resultat och man har även kunnat påvisa större kreativitet bland de tvåspråkiga barnen 
(Börenstam & Huss, 2001). 

Myrberg (2001) konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan ålder vid ankomst 
till Sverige och senare läs- och skrivförmåga på svenska. I en studie om vuxna 
invandrares läs- och skrivutveckling på sitt andraspråk finner Myrberg att de som läser 
och skriver bäst är de som kommit till Sverige som barn före skolåldern. De som kom 
hit som tonåringar uppvisar en lägre förmåga, och Myrberg menar att en förklaring till 
detta är att tonåringar har etablerat en identitet och en relation till sitt hemland, som är 
svårare att ändra än för de yngre barnen.  

En undersökning i USA och Kanada visade att barn som anlänt under de allra första 
skolåren fick svårast med läsinlärning på andraspråket och detta verkade hänga samman 
med den grundläggande läs- och skrivinlärningen på modersmålet blivit avbruten 
(Cummins, 1981, Collier 1987). Antagandet att barn har lättare än vuxna att tillägna sig 
ett språk styrks av bland annat Penfields och Roberts (1959), som hävdar att barn har en 
speciell kapacitet till språkinlärning som styrs av en biologisk klocka. Dessutom hävdar 
de att den direkta inlärningen, enbart utifrån språkligt inflöde, avtar eller slutar vid 9-års 
ålder. Penfields och Roberts menar att vid senare inlärning, efter 9-års ålder, sker 
andraspråksinlärningen indirekt via modersmålet och blir mer analytiskt.  

Kommentar: Successiv tvåspråkighet är en beskrivning på en inlärningsgång som är 
aktuell för de tvåspråkiga eleverna inom ramen för denna studie. Begreppen CALP, 
BICS och språklig bas- och utbyggnad är relevanta begrepp som beskriver tvåspråkiga 
elevers förutsättningar för en vidare språkutveckling. Begreppen kommer att kopplas till 
de intervjuade pedagogernas utsagor inom ramen för analysen.  
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3.2 Tröskelhypotesen – och andra ledande teorier  

Nedan kommer en redogörelse av ledande teorier inom tvåspråkighetsforskningen. 

Cummins (1976) och Skutnabb-Kangas och Toukomaa (1977) lanserade tillsammans 
den så kallade tröskelhypotesen. Enligt denna hypotes finns det en eller flera kritiska 
faser, som kan liknas vid olika trösklar i språkutvecklingen, vid vilka kunskaperna i de 
båda språken förstärker varandra. Tröskelkunskaperna utgörs enligt minimikraven av 
vad som kan antas vara en åldersmässig relevant språkbehärskning. För den elev som 
inte nått upp till tröskelnivån i något av sina språk blir konsekvenserna ödesdigra.  
Eleven har inte tillägnat sig något av språken i tillräcklig hög grad så att hon/han kan 
använda språken som tankeverktyg och som grund för vidare inlärning. Har eleven nått 
tröskelnivån i ett av sina språk blir den kognitiva effekten neutral, varken positiv eller 
negativ. Men har han/hon nått tröskelnivån i de båda språken blir den kognitiva effekten 
en positiv förstärkning vilket kan leda till vidare språkutveckling samtidigt som grunden 
för vidare inlärning är god. Einarsson (2004) hävdar att denna tröskelhypotes och 
termerna BICS/CALP av Cummins anses ligga till grund för tvåspråkighetsforskarna. 
Det centrala för uppfattningarna är att båda språken måste utvecklas för att nå ett 
optimalt resultat. De två språken är inte oberoende av varandra, som många ansåg 
tidigare, utan att de integrerar med varandra.  

Tröskelhypotesen 

Kompetensnivå Tvåspråkighetstyp Kognitiva effekter 

Över tröskeln i båda 
språken 

Additiv Positiv förstärkning vilket 
kan leda till vidare 
språkutveckling samtidigt 
som grunden för vidare 
inlärning är god 

Över tröskeln i ett av 
språken 

 Neutral effekt, varken 
positiv eller negativ 
inverkan 

Under tröskeln i båda 
språken 

Subtraktiv Negativ förstärkning vilket 
kan leda till en negativ 
spiral med stagnerad 
språkutveckling och 
otillräcklig grund för 
vidare inlärning 

Källa: Börenstam och Huss (2001:58) 

 

Viberg (1996) har lanserat modersmålsmodellen som bygger på Cummins idéer om 
överförbarhet mellan språken. Modersmålsmodellen bygger på att eleven lär sig läsa på 
modersmålet och övergår sedan till andraspråket. I den tvåspråkiga modellen utvecklas 
läsningen parallellt på både modersmål och andraspråket. I Sverige används oftast 
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andraspråksmodellen, vilket betyder att läs- och skrivinlärningen sker direkt på 
andraspråket.     

Parszyk (2002) konstaterar att, utifrån Cummins modell om vilka krav den språkliga 
kompetensen ställer på skolundervisningen, undervisningen bör utgå från enkla 
kontextbundna aktiviteter för att sedan landa i svårare, men med fortsatt kontextuellt 
stöd. Läraren bör också anpassa undervisningen till elevens individuella behov och 
förutsättningar. Utnyttjas den gemensamma underliggande kompetensen på ett bra sätt 
kan tvåspråkiga elever med hjälp av sitt förstaspråk klara av det mer kognitivt krävande 
delen av undervisningen på samma villkor som majoritetseleverna konstaterar Börestam 
och Huss (2001).   

Kommentar: Andraspråksmodellen är den modell som tillämpas på den undersökta 
skolan. Min uppfattning är grundad på att jag varit där under min VFU och sett delar av 
verksamheten under en längre tid.    

3.3 Språkutveckling 

I kommande del redogörs begreppet språkutveckling. Andra faktorer som tas upp 

är vikten av ett rikt ordförråd, eventuell problematik kring läsning och 

läsinlärning för andraspråkselever.   

Teleman (2005) skriver om språkutveckling utifrån tre olika synvinklar. De tre 
synvinklarna eller dimensionerna kallas den strukturella, den funktionella och den 
pedagogiska. När språket studeras utifrån den strukturella synvinkeln innebär det att 
man undersöker hur barnet erövrar delar av det språkliga normsystemet: ord, grammatik 
och textmönster. Det funktionella synsättet tittar på språkbruket, det vill säga den 
kommunikativa processen: läsande, skrivande, lyssnande, talande, verbalt tänkande och 
allt med hänsyn till de olika situationer som språkbruket försiggår i. Hit hör också 
samspelet mellan språkbruket och språkbrukarens attityder till eget och andra språk. 
Den tredje utgångspunkten i språkutvecklingen, den pedagogiska, sätter in 
språkutvecklingen i ett förklarande sociologiskt-pedagogiskt perspektiv. Man ställer sig 
frågan vilka omständigheter som hindrar eller främjar elevens språkliga utveckling: 
språkanvändningen i skolan, undervisningen om språket, träning av språkliga tekniker 
etc.   

3.3.1 Eventuella svårigheter  

Teleman (1991) skriver att i andraspråksundervisningen krävs mycket större spännvidd 
och rörlighet: Lärare måste hela tiden vara beredd på att pendla mellan en ”språkålder” 
på 4-5 år och en helt annan intellektuell ålder – en åldersmässig mognad från 7 år till 
tonåren. Att eleven kan redovisa avancerade kunskaper samtidigt som språket kollapsar 
på mycket grundläggande nivå är inte ovanligt. För andraspråkselever tar det lång tid att 
tillägna sig alla delarna i språkets grundläggande system.  

Teleman skriver fortsättningsvis att situationen för många andraspråkselever som är 
födda i Sverige är komplicerad. Det finns inga garantier för att deras förstaspråk till 
fullo fungerar som tanke- och inlärningsinstrument i alla situationer. Dessutom har 
många ett begränsat ordförråd i svenska. När dessa elever börjar skolan möts de av 



 

 12

dubbla svårigheter. De måste lära sig mycket grundläggande språkliga färdigheter 
samtidigt som de ska konfronteras med allting annat som är nytt för en förstaklassare. 
Att lära sig skriva och läsa på ett språk som man samtidigt håller på att lära sig innebär 
en mycket komplicerad process. Man måste utveckla språkets alla komponenter 
parallellt med läs- och skrivinlärningen.  

3.3.2 Ordförråd 

En av de viktigaste byggstenarna i språket, som är en förutsättning för att språket ska 
utvecklas, är ordförrådet hävdar Benckert (1999). Myrberg (2001) konstaterar också att 
ordförrådet har en central roll i den fortsatta utvecklingen av läsförmågan och hävdar att 
80 procent av orden som används under läsning, nästan aldrig förekommer i det vanliga 
talspråket. Toumela (1995) erfar att en normal läsare ofta kan gissa sig till ords 
betydelse genom att studera kontexten. Detta kan vara svårt för tvåspråkiga elever, om 
de har begränsade färdigheter på andraspråket. Att ha ett begränsat ordförråd kan 
innebära förvirring menar Tuomela. Ett ord kan ha flera betydelser beroende på 
sammanhanget.  

Viberg (1996) menar att ordförrådet hos svenskspråkiga elever är väl utbyggt och att det 
finns en risk att andraspråkselever får träna på okända ord om man okritiskt använder 
läromedel som är avsett för förstaspråkselever. Det är viktigt att eleverna startar på den 
nivå de befinner sig. Eleverna kan till exempel skapa egna texter genom att läraren 
skriver ner vad eleverna dikterar och sedan låter dem träna utifrån detta.  

3.3.3 Läsning 

Ladberg (2000) skriver att exempel och metaforer i lärobokstexter kan förvirra många 
elever med annat modersmål, pga. att de ofta kräver en hög grad av abstraktion i 
tänkandet då det handlar om att se det allmänna och inte fastna på ords betydelser. 
Förhållandet mellan bild och text kan antingen klargöra ett sammanhang eller försvåra 
förståelsen, Ladberg menar att elever från andra kulturer kan ha olika erfarenheter av att 
tolka bilder. Hon menar också att längre texter är lättare att förstå än kortare. I en kort 
text utelämnas flera tankeled än i en lång, vilket bland annat kräver mer av elevens 
kulturella förförståelse av texten.  

Ladberg (2000) menar att de ord som kan verka vara svårast för elever med annat 
modersmål ofta är de som är lättast. Småord som är svåra att uppmärksamma men som 
ofta ger sammanhanget i en text. Tuomela (1995) finner att detta kan orsaka svårigheter 
hos andraspråksläsare på grund av att de ofta läser ord för ord. Texter innehåller ofta 
underförstådd information.  

Myrberg (2000) konstaterar att läsprocessens två komponenter, avkodning och 
förståelse är beroende av varandra för att läsaren ska nå en god läsförmåga. Reynolds 
(2002) förklarar att en bra läsare har en bättre förmåga att avkoda ord än en sämre 
läsare. Med en effektiv avkodning riktas större delen av uppmärksamheten på 
läsförståelsen, medan den osäkre avkodaren får fokusera lika mycket på bägge delar.  

Tuomela (1995) förklarar begreppet schemateorin som att läsarens kunskaper finns 
lagrade i mentala scheman i långtidsminnet. Myrberg (2000) menar att pedagogiska 
metoder för att förbättra läsförståelsen utifrån schemateorin innebär att öva på 
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inferenser. Franzén(2001, s. 1) menar att det som utmärker en aktiv läsare är att den gör 
inferenser, d v s ”läser mellan raderna”. Detta görs genom ledtrådar i texten som 
kopplas till det man vet, bl a förförståelsen. I sin egen undersökning från 1993, refererad 
i Franzén 2001, fann hon att det som utmärker svaga läsare är att de passivt tar sig 
igenom en text utan eftertanke. Hon anser att läraren måste ge direkta instruktioner i hur 
man går till väga för att bli en aktiv läsare.  

Viberg (1996) erfar att en hög nivå på den muntliga färdigheten i andraspråket är en 
stark faktor som påverkar läsförmågan positivt, både när det gäller läsförståelsen samt 
förmågan att avkoda ord. Viberg drar slutsatsen att det är viktigt att val av ord och texter 
anpassas efter elevens muntliga nivå. Läraren bör också muntligt återberätta handlingen 
i en läst text och förklara svåra ord, för att stödja förförståelsen. Enligt Viberg kan ett 
lämpligt material för att introducera läsning och skrivning vara så kallade ”Big Books”, 
böcker i stora format som läsaren upprepade gånger läser tillsammans med eleverna.  

Kommentar: Med stöd i ovanstående resonemang vill jag hävda att ordförråd och 
läsning är två avgörande faktorer för undersökningens tvåspråkiga elevers skolframgång 
i det svenska språket.   

3.4 Modersmålsundervisning 

I kommande del beskrivs vikten av ett fungerande modersmål för att 

andraspråkselever ska nå ett lyckat resultat i språkutvecklingen av sitt 

andraspråk. 

Enligt Viberg (1996) krävs det att en elev har minst en förälder som aktivt använder 
språket i hemmet för att få undervisning i modersmål. Han menar att det skett drastiska 
förändringar i modersmålsundervisningen under 90-talet. Resurserna har minskat och 
utvärderingar har visat att ämnet omgärdas av olika svårigheter varav några är: brist på 
kompetenta lärare, begränsad undervisningstid, olämplig schemaläggning, oklarheter 
kring modersmålslärarens roll och ämnets status speglat i massmedier och samhälle.  

Myrberg (2001) analyserar internationella studier om ordförrådsutvecklingen hos 
tvåspråkiga barn i förskolan och finner att om barn får en bristande stimulans på 
modersmålet försämras deras språkliga utveckling. Enligt Myrberg är en av slutsatserna 
av dessa studier att barn behöver bygga upp talspråksförmågan innan läslärningen 
startar, samt att materialet i läsinlärningen i skolan måste anpassas till barnets 
talspråksförmåga.  

Einarsson (2004) skriver att den fråga som ständigt dyker upp när det gäller 
andraspråksinlärningen är frågan om vilken betydelse förstaspråket har för inlärningen. 
Einarsson hävdar att ju bättre man behärskar sitt förstaspråk desto lättare är det att lära 
in ett nytt språk. Det finns inte ett begränsat utrymme för kunskapsinlärning.  

Cummins (1981) erfar att tvåspråkighet kan bli framgångsrikt om båda språken får 
utvecklas, särskilt när det handlar om att utveckla ord och begrepp som är viktiga för 
skolundervisningen. Einarsson (2004) menar att invandrarbarnet har mycket lite stöd på 
sitt majoritetsspråk till exempel i massmedier och på TV. Detta blir ett hinder för 
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utvecklandet av tvåspråkigheten, såvida skolorna inte stödjer minoritetsspråken erfar 
Einarsson (2004).  

Axelsson (2001) skriver att en förekommande slutsats om invandrarelevers 
misslyckande i skolan har varit att de saknar något, oftast tillräckliga kunskaper i 
svenska. Sällan diskuteras att invandrareleverna eller de tvåspråkiga eleverna ofta 
faktiskt för ha en brist istället har en särskild resurs i sitt modersmål och sin specifika 
kulturkunskap som förskolan och skolan skulle ta mycket bättre vara på.   

Kommentar: Modersmålsundervisning är ett viktigt redskap och är relevant till om de 
tvåspråkiga eleverna ska nå framgång i språkutvecklingen. Inom ramen för analysen 
kommer pedagogernas syn på modersmålsundervisning ställas mot erhållna 
forskningsresultat som presenterats i stycket ovan.  

3.5 Språk och identitet 

Språk och identitet är starkt förknippat med varandra. I stycket nedan tar jag 

hjälp av andra författare för att tydliggöra synen på språk och identitet.  

Viberg (1996) och Beckert (1999) hävdar att den sociala omgivningen och kontakten 
med de båda språken är centralt för språkutvecklingen. Det är viktigt med förebilder i 
form av kamrater och vuxna, med många möjligheter att kommunicera med dessa både 
på modersmålet och på andraspråket. Myrberg (2001) slår fast att det är viktigt med 
både kvalitet och kvantitet i den språkliga interaktionen mellan vuxna och barn för att 
gynna barnens språkliga utveckling. 

It is important for any adults surrounding children who are learning a second language, 

including teachers and parents, to be sensitive enough to understand those children´s feelings 

trough both verbal and nonverbal interactions. The role of a teacher is to be a good observer 

and active listener and to provide a safe, comfortable atmosphere with meaningful input for the 

children. ( Konishi, 2007, pg.267) 

Einarsson (2004) skriver att framgångsrik tvåspråkighetsundervisning förknippas med 
motivation när det gäller invandrare, till exempel i form av planerad tid att stanna i 
landet och känslomässiga, ekonomiska och sociala förhållanden.  

Linell (1982) menar att man känner gemenskap med andra om man talar samma språk 
eller samma variant av språk. Individens identitet skapas av att han/hon är medlem av 
vissa sociala gemenskaper.  

Språkets betydelse för individens identitetskänsla leder oss in på de sociala och personliga 

problem som följer med att ha ett bristfälligt språk, att inte kunna kommunicera på ett fullgott 

sätt i alla de olika sociala situationer man möter. (Linell, 1982, s.44) 

Linell skriver även om invandrare som språkligt handikappade. Deras handikapp får 
konsekvenser i både offentlig miljö men även för många vardagliga situationer där 
svenskan måste användas. Problemet förvärras ytterligare av att invandrarnas eget språk 
diskrimineras och har en låg social status, samt att invandrare också av andra skäl ofta 
möts med misstänksamhet och fientlighet. Den språkfattige blir hämmad i sin kontakt 
med andra. Den språkfattige börjar tvivla på sig själv och på sin roll i samhället.   
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Haglund (2005) skriver om en undersökning som gjordes för att undersöka elever med 
utländsk bakgrund och deras möte med attityder och förväntningar i skolan. Resultatet 
visade bland annat på att atmosfären i klassrummet inte inbjuder dem till intresse eller 
tid för att tala om deras språk, kultur eller attityder och värden som inte tolkas som 
legitima i skolan. Haglund menar att konsekvenserna blir att eleverna själva drar 
slutsatsen att de kunskaper som de tillägnat sig i kontexter utanför majoritetssamhället 
inte har något värde i sig. Flera av eleverna väljer därför att anpassa sig till skolans 
förväntningar. Många av eleverna i undersökningen pratar om att de skulle vara pinsamt 
att prata på sitt eget språk inför sina kamrater och tror att de skulle vara ointresserade.  

Haglund skriver fortsättningsvis att eleverna antyder att deras kamrater och deras lärare 
saknar förförståelse och förkunskaper för att förstå dessa elevers verklighet. Huruvida 
detta stämmer med verkligheten eller är ett uttryck för skolans neutralisering av vad det 
som avviker från dess norm är en annan fråga.  

Eleverna verkar tycka att kravet på svenskhet och betoningen av det svenska språket är 
motsägelsefullt. Eleverna utvecklar olika förhållningssätt till kravet på anpassning.   

Haglund skriver fortsättningsvis att eleverna påverkas av de diskurser som (för tillfället) 
har störst inflytande på skolans arena. Det visar sig också att för att, ur 
inlärningssynpunkt, bli framgångsrika i skolan måste man anpassa sig till skolans 
förväntningar. Haglund menar att även om elevens tillägnande av nya kunskaper, som 
här, sker på bekostnad av andra kunskaper har undervisningen en kompensatorisk 
karaktär. Skolframgång kan då, som vi sett, bli dyr.  

Parszyk (2002) menar att det är viktigt att lärare och skolpersonal tar hänsyn till olika 
gruppers sätt att kommunicera. Hon skriver att lärare omedvetet osynliggör det mönster 
för språklig social interaktion som barnen har med sig hemifrån. Hon hävdar att just 
detta är ett hot mot minoritetselevernas skolframgång. 

Kommentar: Med hjälp av ovanstående begreppsapparat, kommer de intervjuade 
pedagogernas syn på relationen mellan identitet och språk att kunna redovisas, inom 
ramen för analysen. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras en sammanfattning av intervjusvaren. Strukturen i teoridelen har 
legat till grund för hur svaren redovisas.  

4.1 Undersökningsdeltagare 

• Mona undervisar i år tre och har varit lärare på skolan i 18 år 

• Anna undervisar i år ett och har undervisat på skolan i 6 år 

• Karin undervisar i år två och har undervisat i skolan i 12 år 

• Birgitta undervisar år ett och har undervisat i 22 år 

4.2 Tvåspråkighet  

I följande stycke får vi se pedagogernas reflektera över vad som skiljer de 

tvåspråkiga eleverna från de elever som har svenska som modersmål. 

Mona berättar att när man arbetar med tvåspråkiga elever är det viktigt att man aldrig tar 
något för givet. Ord och begrepp som verkar lätta och som man tror eleverna förstår kan 
visa sig vara helt främmande. Samma dag intervjun genomfördes upplevde hon just 
detta: 

Idag till exempel pratade vi om att stapla då var det genast STAPLA vad är det för något när 

jag sen visar då att man lägger saker på varandra så är det några som tänker att AHA men sen 

efter ett tag så stopp vad e det man får liksom upprepa om igen och vara beredd på att vara 

konkret i vissa lägen de e ett helt annat sätt att jobba det e verkligen asså 

Arbetet med de tvåspråkiga barnen är en större utmaning hävdar Anna. Hon uttrycker 
att: ”elevernas olika kunskaper i språkbehärskningen är så olika att man aldrig vet vad 

som väntar”.   

Anna berättar även om elever som har svårt att finna referensramar på det svenska 
språket. Hon menar att det som kan vara svårt är det som hamnar utanför elevens 
referensramar. Ord och begrepp som eleverna helt enkelt inte har lärt sig på sitt 
modersmål. Exempel på detta menar Anna är när en elev inte kan färgerna på sitt 
modersmål och inte heller på svenska. 
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4.3 Språkutveckling 

Detta kapitel handlar om hur pedagogerna arbetar med språkutveckling för de 

tvåspråkiga eleverna.  

I arbetet med de tvåspråkiga eleverna krävs det många gånger att man är extra tydlig 
och konkret, hävdar Mona. Hon menar att ibland kräver eleverna att ord konkretiseras, 
för att underlätta förståelse. Mona ger exempel: ”vid själva undervisningstillfället så 

märker man ju nej det här funkar inte jag måste förklara på ett nytt sätt eller göra på ett 

annat visa mer konkret man bör nog vara mer konkret ja jo men det måste man”.  

Anna berättar även hon om vikten att vara tydlig och konkret i arbetet med de 
tvåspråkiga barnen och på så sätt menar hon att man undviker onödiga missförstånd. 
”Ibland står man och pekar med hela handen och pratar man till exempel om tid så 

kanske man pekar på klockan”. I intervjun belyser Anna problem som kan orsaka 
oklarheter för elever med annat modersmål. Bland annat har eleverna svårt att tyda och 
förstå skillnaden på ord med flera betydelser. Andra brister som kan förekomma hos 
eleverna är förståelse för innebörden av metaforer och ordspråk. 

Det är viktigt att man som lärare gör ett bra förarbete i urvalet av texter och berättelser 
som används av eleverna berättar Anna. Hon menar att det faller sig naturligt, att i 
klasser med många elever med annat modersmål, arbeta mycket med ordförståelse. En 
annan arbetsmetod Anna använder för att kontrollera eleverna är att ställa mycket 
frågor. Med hjälp av frågorna får hon syn på elevernas förståelse av innehållet. Anna 
erfar även att de tvåspråkiga eleverna kan ha svårt för många av de svenska vokalerna.  

Karin berättar att i arbetet med de tvåspråkiga eleverna krävs ofta att man använder 
synonymer för att förklara ords betydelser. Även hon berättar att man måste vara 
konkret för att försöka nå förståelse av eleverna: ”Ibland lyckas man och ibland lyckas 

man inte.” Hon hävdar även att de tvåspråkiga eleverna får kämpa hårt i skolan.  

I arbetet mot ett utökat ordförråd hos de tvåspråkiga eleverna, förklarar Karin att hon 
innan högläsningen skriver upp tänkbara svåra ord på tavlan. Hon tycker att det är bra 
att gå igenom orden så eleverna sedan kan höra ordet i sitt sammanhang. Hon berättar 
fortsättningsvis att ord som rar och mor är välkända för en med svenska som 
förstaspråk men eftersom de inte används ofta blir de svåra att förstå för den som ska 
erövra ett nytt språk. Karin berättar: 

Man får se till att man läser igenom texter innan man förklarar lite ord för ibland när man läser 

upp sagor är när man läser upp högt då kanske man inte hoppar in och hugger sönder texten 

medan man läser utan man läser klart innan man går igenom en text och antingen har man 

förpratat om vissa ord eller så tar man det efteråt vad betyder det här ordet till exempel man får 

vara mer om sig och kring sig 

Alla klasser inklusive förskoleklassen arbetar med så kallade läsgrupper, berättar 
Birgitta. I de grupper där man arbetar med läsinlärning arbetar man med storböcker, 
vilket eleverna tycker är roligt samtidigt som de lär sig mycket. Eleverna får på så sätt 
samtala mycket kring bilder samtidigt som de får en förförståelse kring texten, menar 
hon. Birgitta utvecklar resonemanget med att eleverna många gånger sätter lärarnas 
kreativitet och uppfinningsrikedom på prov.  
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När eleven inte vet vad något heter på svenska kan det bli extra tydligt i arbetet med 
bilder, erfar Mona. Hon berättar fortsättningsvis att när de haft läsgrupper så kan det 
ibland bli ett helt annat sätt att undervisa. En hel del ord och begrepp kan klarna för en 
del elever. Hon berättar om en elev som pekade på en bild och tittade frågande. Då 
kunde hon som lärare konstatera och berätta att pojken på bilden hade en gul sak i 
handen och att den gula saken hette klocka. ”Detta är ett bra sätt att lära sig nya ord 

och begrepp”, menar Mona. 
Gemensamt för alla pedagogerna i undersökningen är att de arbetar mycket med 
ordförståelse. Tre av fyra av de tillfrågade pedagogerna beskrev sig själva som extra 
tydliga och konkreta när de undervisar elever med annat modersmål än svenska. 
Läsgrupperna och deras positiva effekter var det två av pedagogerna som berättade om 
och en av pedagogerna nämnde att hon använder sig mycket av frågor. Att elever med 
annat modersmål har det svårt i skolan och att arbetet med bilder kan vara givande för 
förståelsen av ord och begrepp var två andra utsagor som beskrevs av varsin pedagog 
under intervjun. Ingen av de intervjuade pedagogerna berättar att de anpassar sina 
läromedel nämnvärt för de tvåspråkiga eleverna.  

4.4 Läs- och skrivinlärning 

Hur förutsättningarna för de tvåspråkiga eleverna ser ut när det kommer till läs- 

och skrivinlärning. 

De elever som har förkunskaper med sig från sitt modersmål har oftast lättare att lära sig 
läsa och skriva på det nya språket, menar Karin. Fortsättningsvis berättar hon att ha med 
sig förkunskaper på sitt modersmål kan innebära mycket mer än att knäcka koden, det 
vill säga lära sig läsa. Det kan vara att deras föräldrar har haft tillgång till böcker och 
läst mycket för barnen. ”Bara barnen har kommit i kontakt med bokstäver och 

läsriktning det underlättar oerhört i arbetet med att erövra skriftspråket”, berättar hon. 

Birgitta erfar att det som kan spegla av sig hos barnen är vad de fått med sig hemifrån i 
form av läsning. Hon menar att det är viktigt att läsa för barnen redan från tidig ålder. 
Det finns en del barn som inte gått i förskola och föräldrarna har inte läst böcker för 
barnen. De barnen är sämre rustade för läs- och skrivinlärningen, det kan ta lite längre 
tid, menar Birgitta. Hon berättar även att det inte är alla barn som gått i förskola innan 
de kommer till skolan och är många gånger sämre rustade att snabbt lära sig ett nytt 
språk. 

Om barnet redan kan läsa på sitt modersmål underlättar det oftast för inlärningen av 
svenska språket, hävdar Anna. 

Birgitta erfar att en del andraspråkselever kan ha svårt med läsinlärningen. Hon berättar 
fortsättningsvis att det kan vara svårt att få ihop det med att komma underfund med 
avkodningen och sedan blir det ytterligare ett problem när man inte förstår innebörden 
av texten. Hon menar att det är viktigt för eleverna att förstå vad de läser annars tappar 
de snart motivationen. Birgitta hävdar att målet inte är att eleverna ska klara av att läsa 
inför klassen eller läraren, målet är att finna läsglädje och vilja läsa inte bara i skolan. 
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”Det är stor variation när det gäller elevernas behov och förutsättningar i det svenska 

språket”, erfar Karin. Hon menar att det är viktigt inte bara att arbeta med ord förståelse 
man måste även arbeta med förförståelsen av en text. Karins exempel: 

När man ska lära sig en svensk text eftersom det är det som de lär sig här och om man inte har 

sitt modersmål så stöter man ju på problem om inte annat när man inte förstår orden och då 

kanske de inte blir lika motiverade till att lära sig när man inte förstår texten det kan ju vara 

grammatika för en svensk också när man precis i början är det är ju bara krumelurer man får 

inte ihop när man fått ihop de där krumelurerna så förstår man ju vad det står om man 

dessutom inte förstår innebörden i de man läser så blir det ju ytterligare svårighet för dom 

elever som har svårigheter med att förstå där de inte e självklart att svenskan och andraspråket 

är i balans eller vad man ska säga  det tycker jag kan vara en svårighet    

Anna berättar att hon ibland får be barnen att läsa lättare böcker, när de fått välja en bok 
på biblioteket. Hon berättar fortsättningsvis att en gång hade en elev lånat Harry Potter. 
Eleven hade lyckats läsa boken men hade inte förstått innehållet.  

Birgitta berättar om svårigheterna med att kunna tillfredställa alla elevernas behov och 
att hon ibland känner sig misslyckad som pedagog. Birgitta utvecklar resonemanget och 
berättar att målen i läroplanen och kursplanen är desamma oavsett om du är tvåspråkig 
eller enspråkig. Hon uttrycker sig såhär när vi i intervjun kommer in på de tvåspråkiga 
elevernas förutsättningar att nå samma nivå som de enspråkiga: ”Jag har ställt mig 

frågan är det möjligt överhuvudtaget att dessa elever kan nå samma nivå som de 

enspråkiga barnen på så kort tid.”  

Birgitta har erfarenhet kring de tvåspråkiga elevernas problem med läsriktningen. Hon 
berättar att detta kan bli extra tydligt när barnen ska producera egna texter. Ibland så 
glömmer de av sig och skriver från vänster till höger och när de inte hittar en bokstav på 
svenska så kan de fylla i luckan med de motsvarande ljudet på modersmålet. Hon 
berättar vidare att flera av eleverna frågar efter ord men ibland vet inte eleverna vad de 
ska fråga efter och då kan de bli problem. 

Anna berättar att elever ibland skriver saker de inte förstår. Hon menar att de tappar och 
byter vokaler. Vissa tvåspråkiga elever byter ut vokaler till nåt som låter mer som sitt 
förstaspråk hävdar Anna. Hon menar att de kan vara svårt att komma underfund hur de 
har tänkt ibland.  

I arbetet med skrivinlärningen, menar Karin, att elever med annat modersmål letar och 
frågar efter enkla ord och ibland händer de att de skriver i fel riktning.  

Mona erfar att när eleverna själva ska producera texter blir deras svagheter tydligare, 
här berättar hon om detta:  

De berättar så skriver jag så antingen fyller de i eller så skriver dom av i sitt talspråk så märker 

man ju att det kanske e svenska språket e lite torftigt man hittar inte e dom olika man vet inte 

riktigt hur man ska uttrycka sig  en bra mening och så här när man ska berätta det är svårt att 

förstå vad de menar vad de vill ha sagt om de e de dom menar   

Två av pedagogerna påtalar vikten av läsförberedande arbete. De menar att det kan bli 
avgörande för hur eleverna lyckas med sin fortsatta språkutveckling. Gemensamt för 
flera av pedagogerna är att de hävdar att när eleverna producerar text blir deras brister 
tydliga. Flera pedagoger menar även att barnen kan ha svårt med läs- och skrivriktning 
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samt att de tappar och byter vokaler till något som mer låter likt deras modersmål. En av 
pedagogerna menar att hon ibland känner sig misslyckad och känner att det är svårt att 
lära barnen det svenska språket på så kort tid.  

4.5 Modersmålsundervisning 

Pedagogernas syn på hur modersmålsundervisningen organiseras och fungerar 

samt hur den påverkar elevernas språkutveckling 

Modersmålsundervisningen borde arrangeras så att alla olika språken undervisas 
samtidigt berättar Mona. Detta menar hon för att undvika för mycket spring. Hon vill att 
modersmålsundervisningen ska ligga under skoltid men bara så länge alla språk 
undervisas samtidigt.  

Karin berättar att modersmålsundervisningen fått försämrade resurser de senare åren, 
samt säger att hon har blandade känslor till hur det tidigare organiserades, då den låg 
under skoltid.  

Anna berättar att på skolan idag finns en arabisk och en spansk modersmålslärare som 
är anställda på heltid. Anna har möjlighet att arbeta tillsammans med den arabiska 
modersmålsläraren en gång i veckan. Hon berättar hur detta samarbete ser ut idag. En 
gång i veckan delas barnen in i olika grupper beroende på läskunnighet och läshastighet. 
Alla barnen läser samma historia men texten är anpassad efter de olika gruppernas 
nivåer. De arabiska barnen är tillsammans med den arabiska modersmålsläraren men 
läser historien på svenska. Här har modersmålsläraren möjlighet att gå in och översätta 
och förklara svåra ord som kan dyka upp för de tvåspråkiga eleverna. Anna berättar att 
samarbetet fungerar över förväntan men önskar att det skulle finnas möjlighet för alla de 
tvåspråkiga barnen att arbeta så ibland.   

Även Karin berättar även hon hur bra det fungerar när de har två modersmålslärare på 
skolan under dagtid. 

Karin berättar hur hon skulle vilja att samarbetet mellan klasslärarna och 
modersmålslärarna fungerade generellt. Om hon skulle få bestämma skulle alla 
modersmålslärarna arbeta under skoltid på skolan som en slags extra resurs. De behövs i 
alla ämnen. Ofta kan man sakna en språkresurs på matematiklektionen menar hon. Men 
verkligheten i skolan är en annan erfar Karin. Hon berättar att vill man en 
modersmålslärare något lägger man en lapp i facket och hoppas på ett svar. 

Birgitta erfar: 

Vi som pedagoger försöker ofta ” pusha”  föräldrar och berätta hur viktigt det är för eleverna att 

hålla sitt modersmål levande. Att det är någonting att vara stolt över och att det är viktigt i 

förhållandet till språkutvecklingen.  Vikten av att kunna uttrycka sig bland annat känslomässigt 

på ett språk är viktigt för bland annat självkänslan. För finns inte möjligheter att kunna uttrycka 

sig verbalt, blir barnet halvspråkig 

Alla pedagogerna i intervjun är medvetna om att modersmålsundervisningen har en 
positiv effekt på språkutvecklingen i det svenska språket. Alla pedagoger berättar om de 
stora brister som råder i kommunikationen mellan dem och modersmålslärarna och att 
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de saknar ett samarbete. Det finns en önskan att modersmålslärarna vore mer 
lättillgängliga.  

4.6 Språk och identitet 

Pedagogernas syn på föräldrarnas engagemang samt hur bristen på språk kan 

leda till konflikter. 

Variationen är hög och det är svårt att över lag se några stora skillnader på elever som är 
en- eller tvåspråkiga när det kommer till föräldrars engagemang för skolan, erfar 
Birgitta.  

Har föräldrarna skolbakgrund kräver de mer av barnen, hävdar Mona. Hon erfar att en 
del föräldrar till tvåspråkiga barn vill att barnen ska ha mer läxor. Mona upplever att det 
är fler föräldrar med utländsk bakgrund som har dessa krav än föräldrar med svensk 
bakgrund.   

Birgitta berättar vidare att det har betydelse vilken skolbakgrund de elever har som 
kommer sent till skolan. Hon menar att ibland kommer barn som inte har gått i skola 
alls och för dom blir det tufft. Men så kommer barn som har gått i skola med högre krav 
än den svenska skolan, för dom blir det i regel lättare. Hon berättar även vilken 
betydelse föräldrarnas skolbakgrund kan ha för deras engagemang för skolan. Birgitta 
menar att de föräldrar som själva inte gått i skolan eller i själva verket är analfabeter har 
ofta dåligt självförtroende och känner sig otillräckliga och tror sig inte kunna hjälpa och 
stötta sina barn i skolarbetet. Hon erfar att en del föräldrar till viss del lämnar över hela 
ansvaret till skolan och är inte beredda att vara delaktiga i sina barns skolgång. Det är 
synd och trots många tappra försök med tolk och annat är det en del föräldrar som aldrig 
kommer till utvecklingssamtal och föräldramöten, berättar Birgitta. 

Mona menar att det ibland kan vara svårt att förstå varför en elev gör på det ena eller på 
det andra sättet. Hon menar att det är mer än språk att ta hänsyn till det är även den 
skilda kulturen. Mona avslutar intervjun med uttrycket: ”nu förstår jag ingenting det 

kan vara så att jag är himla svensk i mitt huvud”. Mona menar att hon ibland fastnar i 
sitt svenska sätt att tänka när hon inte förstår sig på en elev eller elevens föräldrar.    

Anna hävdar att många av de tvåspråkiga elevernas konflikter som uppstår ute på rasten 
handlar om språkförbristningar. Hon menar att eleverna inte förstått varandra och när 
man reder ut det, handlar det ofta om att en elev inte förstått vad den andra har sagt. 

Mona hävdar även hon att en del andraspråkselever blir pressade när de möter 
jämnåriga mer verbalt begåvade kamrater och kan i sådana situationer känna sig 
trängda. Hon menar att de tvåspråkiga eleverna tenderar att bli frustrerade när de inte 
kan uttrycka sig och tar då istället till våld, ibland kan det vara rena missförstånd som 
leder till dessa bråk. Här delar hon med sig av sin erfarenhet:  
 

Det är klart att de motgångar de stöter på i sin språkutveckling blir ju motgångar när man sen 

inte förstår på rasten vad de andra barnen leker det blir många missförstånd därför att man inte 

förstår vad den andra säger för någonting att det man menade betyder en annan sak än man 
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sagt och att man missförstått någon annan och tror att de står och skrattar åt en att det kan 

vara svårt att förstå om någon skrattar åt eller med någon kanske skrattet är en del av en leken 

Karin berättar om en svårighet när eleven först inte förstår vad den läser och sedan har 
svårt att identifiera sig med vad de läser.  

De tvåspråkiga barnen ibland så läser de ju kommer från ett arabiskt land har en arabisk kultur 

och läser frånandra hållet med annan läsriktning och helt andra konstiga symboler och så 

kommer de till andra konstiga symboler som de ska läsa från andra hållet plötsligt de kanske 

har sett mamma och pappa läsa sagor för dom just på arabiska till exempel och nu pekar 

fröken åt andra hållet på en massa nya tecken så det blir ju självklart en krock för dom. 

De flesta pedagogerna verkar vara överens om att föräldrarnas utbildning speglar 
engagemang och intresse för skolan och läxor. Många av andraspråkselevernas föräldrar 
som själva har skolbakgrund har höga krav på sina barn och vill ofta ha mer läxor. I 
intervjuerna kom samtliga pedagoger in på ämnet konflikter och enligt lärarna är detta 
ämne starkt förknippat med de tvåspråkiga elevernas språkutveckling. Tre av 
pedagogerna har uppmärksammat att anledningen bakom många av konflikterna på 
skolgården är bristen på möjligheten att uttrycka sig verbalt. En av pedagogerna berättar 
om svårigheten att inte känna igen sig och kunna identifiera sig i den kultur som 
förekommer i skolans texter.   
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5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att beskriva fyra lärares uppfattning om tvåspråkiga elevers 
förutsättningar för språkutveckling i det svenska språket. Frågeställningen som 
behandlas är följande: Hur resonerar fyra lärare kring tvåspråkiga elevers förutsättningar 
för språkutveckling i det svenska språket? Denna fallstudie ger en inblick i lärarnas 
arbete. Avsikten är inte att få fram ett resultat som kan generaliseras, utan snarare belysa 
olika uppfattningar och förhållningssätt hos de intervjuade lärarna. 

5.1 Tvåspråkighet  

Hur andraspråkselever skiljer sig från elever med svenska som modersmål 

Mona berättar att en erfarenhet hon erövrat i arbetet med tvåspråkiga elever är att man 
aldrig ska ta något för givet. Ord och begrepp som verkar lätta och som man tror 
eleverna förstår kan visa sig vara helt främmande. Einarsson (2004) menar att det är lätt 
hänt att man tror att bara då eleven har ett ytflyt, BICS, har han/hon motsvarande 
förmåga att använda språket som tankeverktyg, CALP. Det kan även vara lätt hänt att 
dra samma slutsats åt andra hållet. Det vill säga att en elev som har dåligt ytflyt även har 
en outvecklad förmåga att använda språket som tankeverktyg, så behöver inte vara fallet 
menar Einarsson.   

Anna berättar om elever som har svårt att finna referensramar på det svenska språket. 
Hon menar att det som kan orsaka problem är ord och begrepp som hamnar utanför 
elevens referensramar. Enligt tröskelhypotesen (Cummins & Toukomaa, 1979) bör båda 
språken vara över den så kallade tröskeln för att nå vidare språkutveckling. 
Tröskelkunskaperna utgörs enligt minimikraven av vad som kan antas vara en 
åldersmässig relevant språkbehärskning. Anna tar upp att när eleven inte verkar nå över 
någon av trösklarna i sina två språk får detta konsekvenser för den fortsatta 
språkutvecklingen. Eleven har ingen möjlighet att använda något av sina språk som 
tankeverktyg. För att nå lyckad språkutveckling enligt tröskelhypotesen i skolan krävs 
en fungerande parallell utveckling av elevens modersmål. I praktiken innebär det ofta 
att modersmålsundervisningen blir en avgörande faktor för om de tvåspråkiga eleverna 
ska kunna nå optimal språkutveckling i det svenska språket.  

Om de tvåspråkiga eleverna inte får möjlighet att lära sig läsa på sitt modersmål utan 
enligt en andraspråksmodell (Viberg 1996), är det viktigt att från en tidig ålder ge 
språkligt stöd för att underlätta läsinlärningen på andraspråket. Utifrån detta kan man 
hoppas att försöken med integrerad modersmålsundervisning, som faktiskt existerar på 
skolan, får fortsätta och förhoppningsvis utvecklas till något större.  

I undersökningen framgår att eleverna får lära sig läsa på sitt andraspråk efter den så 
kallade andraspråksmodellen (Viberg, 1996). Einarsson (2004) skriver att för en inlärd 
tar det lång tid att nå samma nivå som en infödd. Flera av lärarna i undersökningen erfar 
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att andraspråkseleverna har det svårare och får anstränga sig mer än de enspråkiga 
eleverna. Viberg (1996) hävdar att när barn med svenska som modersmål börjar skolan, 
bygger undervisningen underförstått på en utvecklad bas. För många barn med annat 
modersmål än svenska kan denna bas vara ofullständig. Elever med annat modersmål än 
svenska måste alltså utveckla basen i svenska, samtidigt som de ska tillägna sig den 
utbyggnad i språket som alla elever ska lära sig i skolan.  

5.2 Språkutveckling 

Hur lärarna arbetar för att främja de tvåspråkiga eleverna till vidare 

språkutveckling 

Anna uttrycker att: ”Elevernas olika kunskaper i språkbehärskningen är så olika att 

man aldrig vet vad som väntar.” Teleman (1991) skriver att i 
andraspråksundervisningen krävs mycket större spännvidd och rörlighet: lärare måste 
hela tiden vara beredda på att pendla mellan en ”språkålder” på 4-5 år och en helt annan 
intellektuell ålder – en åldersmässig mognad från 7 år till tonåren. Att eleven kan 
redovisa avancerade kunskaper samtidigt som språket kollapsar på mycket 
grundläggande nivå är inte ovanligt. För andraspråkselever tar det lång tid att tillägna 
sig alla delarna i språkets grundläggande system. 
Anna erfar att användandet av ordspråk och metaforer kan vara förvirrande för elever 
med annat modersmål än svenska. Resonemanget kan kopplas till Ladberg (2000) som 
skriver att exempel och metaforer i lärobokstexter kan förvirra många elever med annat 
modersmål. Detta på grund av att de ofta kräver en hög grad av abstraktion i tänkandet 
då det handlar om att se det allmänna och inte fastna på ords betydelser.  

Användandet av bilder kan underlätta förståelsen av ord och begrepp för en del 
andraspråkselever erfar Mona. Ladberg (2000) menar att det inte alltid är helt 
oproblematiskt. Förhållandet mellan bild och text kan antingen klargöra ett 
sammanhang eller också försvåra förståelsen och Ladberg menar att elever från andra 
kulturer kan ha olika erfarenheter av att tolka bilder. Hon menar också att längre texter 
är lättare att förstå än kortare. I en kort text utelämnas flera tankeled än i en lång, vilket 
bland annat kräver mer av elevens kulturella förförståelse av texten. 

5.2.1 Läs- och skrivinlärning 

I Läroplanen (Lpo94, s. 15) står att: ”Varje elev skall efter genomgången grundskola: 

behärska det svenska språket och kunna lyssna aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift.”  Målsättningen för grundskolan är i princip likadan för enspråkiga elever 
som för elever med svenska som andraspråk. Birgitta uttrycker sin undran över om det 
överhuvudtaget är möjligt att de tvåspråkiga eleverna kan nå samma nivå som de 
enspråkiga på så kort tid. I Skolverkets lägesbedömning (2005) av utvecklingen i skolan 
rapporteras att andelen elever från grundskolan som saknar slutbetyg är 36 procent. 
Samtidigt får inte alla elever det stöd som de behöver i form av åtgärdsprogram och 
studiehandledning på modersmålet. Skolverket konstaterar att det brister i tillgången på 
undervisning i svenska som andraspråk och modersmålsundervisning för dessa elever. 
Gröning (2006) hävdar att karakteristiskt för andraspråkselever är att de befinner sig i 
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en språkinlärningsprocess som fortgår under många år och som under tiden präglar 
deras lärande i skolans olika ämnen. Hon skriver att det är väl belagt i forskningen att 
det tar cirka 5 till 8 år att erövra ett språk som kan liknas vid det språk som används av 
dem som har svenska som modersmål. Det, menar hon, betyder att andraspråkselever 
deltar i skolans ämnesundervisning under försvårade villkor och frågan är om dessa 
elever har likvärdiga möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar på det sätt som 
läroplanen föreskriver. Skolverkets lägesbedömning och Gröning ger till viss del svar 
på lärarens fråga så till vida att många andraspråkselever inte hinner ikapp de svenska 
elevernas kunskapsinhämtning, varför de således får sämre betyg. 

Alla de intervjuade lärarna arbetar aktivt med att utveckla de tvåspråkiga elevernas 
ordförråd. Arbetet består oftast av att förklara med hjälp av synonymer. Myrberg (2001) 
konstaterar att ordförrådet har en central roll i den fortsatta utvecklingen av 
läsförmågan.  

Ingen av lärarna i studien anpassar sina läromedel beaktansvärt till elevernas enskilda 
nivå. Lärarna försöker istället anpassa eleverna till läromedlen genom att arbeta mycket 
med ordförståelse och användandet av synonymer. De använder okritiskt samma 
undervisningsmaterial till de enspråkiga eleverna som till de tvåspråkiga. Viberg (1996) 
menar att ordförrådet hos svenskspråkiga elever är väl utbyggt och att det finns en risk 
att andraspråkselever får träna på okända ord om man okritiskt använder läromedel som 
är avsett för förstaspråkselever. Man kan anta att de tvåspråkiga eleverna många gånger 
är utlämnade till texter de inte förstår. Parszyk (2002) erfar att läraren bör anpassa 
undervisningen till elevens individuella behov och förutsättningar. Detta får även stöd i 
Lpo94. Utnyttjas den gemensamma underliggande kompetensen på ett bra sätt kan 
tvåspråkiga elever med hjälp av sitt förstaspråk klara av den mer kognitivt krävande 
delen av undervisningen på samma villkor som majoritetseleverna konstaterar Börestam 
och Huss (2001).   

Viberg (1996) erfar att en hög nivå på den muntliga färdigheten i andraspråket är en 
stark faktor som påverkar läsförmågan positivt, både när det gäller läsförståelsen samt 
förmågan att avkoda ord. Viberg drar slutsatsen att det är viktigt att val av ord och texter 
anpassas efter elevens muntliga nivå. Myrberg (2001) menar att barn behöver bygga 
upp talspråksförmågan innan läslärningen startar, samt att materialet i läsinlärningen i 
skolan måste anpassas till barnets talspråksförmåga. På skolan finns så kallade 
läsgrupper som är indelade efter elevernas läsförmåga. I mina resultat finns dock inga 
indikationer på att barnen testas på sin muntliga nivå för att kunna utgå från denna.  

Läraren bör muntligt återberätta handlingen i en läst text och förklara svåra ord, för att 
stödja förförståelsen. Enligt Viberg kan ett lämpligt material för att introducera läsning 
och skrivning vara så kallade ”Big Books”, böcker i stora format som läsaren upprepade 
gånger läser tillsammans med eleverna. På skolan används så kallade ”Big Books” och 
den samlade erfarenheten av detta är mycket god. ”Big Books” eller storböcker är ett 
bra hjälpmedel för att få bättre kunskap om begreppet förförståelse. Förförståelsen år en 
grundsten för att tvåspråkiga elever ska lära sig läsa och nå ett lyckat resultat i sin vidare 
språkutveckling. 

Axelsson (2001) skriver att en förekommande slutsats om invandrarelevers 
misslyckande i skolan har varit att de saknar något, oftast tillräckliga kunskaper i 
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svenska. Sällan diskuteras att invandrareleverna eller de tvåspråkiga eleverna ofta 
istället för ha en brist faktiskt har en särskild resurs i sitt modersmål och sin specifika 
kulturkunskap som förskolan och skolan skulle ta mycket bättre vara på. Alla lärare i 
studien påtalade att tvåspråkiga elever har det svårare och att det är en belastning för 
språkutvecklingen att inte ha svenska som sitt modersmål. Börenstam och Huss (2001) 
menar att elever som är flerspråkiga bör se det som en tillgång och dessa elever besitter 
en större kreativitet. De menar att språken interagerar med varandra.  

5.3 Modersmål 

Majoriteten av de intervjuade lärarna var överens om att de elever som har förkunskaper 
eller till och med lärt sig läsa på det egna språket har ett försprång för den fortsatta 
språkutvecklingen. Detta kan kopplas till Einarsson (2004) som hävdar att ju bättre man 
behärskar sitt förstaspråk desto lättare är det att lära in ett nytt språk effektivt. 

Karin berättar att modersmålsundervisningen fått försämrade resurser de senaste åren, 
samt säger att hon har blandade känslor till hur den tidigare organiserades, då den låg 
under skoltid. Viberg (1996) anser att det skett drastiska förändringar i 
modersmålsundervisningen under 1990-talet. Resurserna har minskat och utvärderingar 
har visat att ämnet omgärdats av svårigheter.  

Anna berättar att på skolan idag finns en arabisk och en spansk modersmålslärare som 
båda är anställda på heltid. Anna har möjlighet att arbeta tillsammans med den arabiska 
modersmålsläraren en gång i veckan. Detta får stöd av Cummins (1981) som erfar att 
tvåspråkighet kan bli framgångsrik om båda språken får utvecklas, särskilt om det 
handlar om att utveckla ord och begrepp som är viktiga för skolundervisningen. I 
samarbetet med modersmålsläraren får eleverna möjlighet att utveckla just ord och 
begrepp utifrån deras egen förmåga.   

5.4 Språk och identitet 
Pedagogerna i arbetslaget hade alla teorin om att de konflikter som många av de 
tvåspråkiga eleverna var inblandade i hade koppling till deras språkutveckling, eller 
brist på språk. De ansåg att det ofta var missförstånd eller att elevernas oförmåga att 
uttrycka sig som framkallade dessa konflikter. Per Linell (1982) menar att man känner 
gemenskap med andra som talar samma språk eller samma variant av språk. Han menar 
att språkets betydelse för individens identitetskänsla leder oss in på sociala och 
personliga problem som följer med att ha ett bristfälligt språk, att inte kunna 
kommunicera på ett fullgott sätt i alla de sociala situationer man möter. Linell skriver 
även om invandrare som språkligt handikappade. Han erfar att den språkfattige börjar 
tvivla på sig själv och på sin roll i samhället. Man kan anta att elever som inte har 
möjlighet att uttrycka sig och som vill vara en del av samhället många gånger blir 
frustrerade. De tvåspråkiga elevernas språkutveckling tycks vara en större fråga än 
lyckade skolresultat. Elevernas förmåga att uttrycka sig tycks vara avgörande för 
elevernas psykiska hälsa i skolan.   

Birgitta berättar vidare att det har betydelse vilken skolbakgrund de elever har som 
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kommer sent till skolan. Hon menar att ibland kommer barn som inte har gått i skola 
alls och för dem blir det tufft. Men så kommer barn som har gått i skola mycket hårdare 
än vår för dem blir det i regel lättare. Hon berättar även vilken betydelse föräldrarnas 
skolbakgrund kan ha för deras engagemang för skolan. Myrberg (2001) hävdar att det 
finns ett tydligt samband mellan ålder och ankomst till Sverige och senare läs- och 
skrivförmåga på svenska. Myrberg menar att de som kommer till Sverige innan 
skolåldern är de barn som mest effektivt lär sig läsa och skriva på svenska. En slutsats 
han drar är att äldre barn som kommer till Sverige vid 13 till 18 års ålder har etablerat 
en identitet och en relation till sitt hemland, som tycks vara svårare att ändra än för de 
yngre barnen.  

Mona menar att det ibland kan vara svårt att förstå varför en elev gör på det ena eller på 
det andra sättet. Hon menar att det inte bara är språk att ta hänsyn till, utan även den 
skilda kulturen. Mona avslutar intervjun med uttrycket: ”Nu förstår jag ingenting det 

kan va så att jag är himla svensk i mitt huvud.” Mona menar att hon ibland fastnar i sitt 
svenska sätt att tänka när hon inte förstår sig på en elev eller elevens föräldrar.    
Parszyk (2002) menar att det är viktigt att lärare och skolpersonal tar hänsyn till olika 
gruppers sätt att kommunicera och skriver att lärare omedvetet osynliggör det mönster 
för språklig social interaktion som barnen har med sig hemifrån.  

Karin berättar om svårigheten när eleven först inte förstår vad han/hon läser och sedan 
har svårt att identifiera sig med vad de läser. Haglund (2004) skriver om en 
undersökning som gjordes för att undersöka elever med utländsk bakgrund och deras 
möte med attityder och förväntningar i skolan. Hon erfar att tvåspråkiga elever tycks ha 
svårigheter att identifiera sig i den svenska kulturen. Hon menar att flera av eleverna 
därför väljer att anpassa sig till skolans förväntningar. Haglund menar att 
konsekvenserna blir att eleverna själva drar slutsatsen att de kunskaper som de tillägnat 
sig i kontexter utanför majoritetssamhället inte har något värde i sig. Haglund skriver att 
huruvida detta stämmer med verkligheten eller är ett uttryck för skolans neutralisering 
av vad det som avviker från dess norm är en annan fråga. Eleverna verkar tycka att 
kravet på svenskhet och betoningen av det svenska språket är motsägelsefullt. Eleverna 
utvecklar olika förhållningssätt till kravet på anpassning (Haglund, 2005). Alla 
pedagogernas undervisningsmateriel i studien är anpassade för de elever med svenska 
som modersmål och den svenska kulturen. Pedagogerna i studien skulle behöva anpassa 
sin undervisning mer till de tvåspråkiga elevernas verklighet och inte försöka 
neutralisera elevers skilda kulturer i skolan. Jag tror pedagogernas strävan efter att 
behandla alla elever lika oavsett bakgrund, och samhällets budskap att alla ska tillägna 
sig det svenska språket snabbt kan medföra konsekvenser för de tvåspråkiga elevernas 
fortsatta språkutveckling. Jag menar att det kan resultera i sämre självkänsla och en 
känsla att den egna kulturen har ett sämre värde än den som legitimeras i skolan. 
Gröning (2006) menar att den låga prioriteringen av elevens modersmål och den 
ensidiga betoningen på svenska i undervisningen är kännetecknande för subtraktiva 
skolmiljöer som i tidigare forskning visat sig få negativa konsekvenser för tvåspråkiga 
elevers lärande.   
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5.5 Slutord 

Fallstudien som redovisats ovan var relativt liten, men uppvisade ändå några tydliga 
tendenser. Gemensamt för pedagogerna var att de inte anpassade sina läromedel till de 
tvåspråkiga elevernas nivå, något som förvånade mig. Samtidigt kunde pedagogerna se 
att brist på språk ofta ledde till konflikter. Pedagogerna i undersökningen var väl 
medvetna om modersmålets betydelse för vidare inlärning av det svenska språket men 
verkade inte kunna se dessa elevers behov av identifiering. Studien har varit intressant 
och för mig personligen förhoppningsvis mycket användbar att ta med mig i mitt 
kommande yrkesliv. Vidare frågor som väckts är hur undervisningen bör bedrivas för 
att de tvåspråkiga eleverna ska nå lyckat resultat i det svenska språket. Ett annat 
intressant ämnesområde som kom fram under intervjuerna var den starka koppling som 
pedagogerna gjorde mellan språk och konflikt. Detta var något som totalt överraskade 
mig och vore mycket intressant att undersöka vidare.   



 

 29

6. Referenser 

Benckert, S. (1999), Att observera och bedöma flerspråkiga barns svenska i förskolan: 
I: Axelsson, M. (red), Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 
Stockholm: Rinkeby Språkforskningsinstitut. 

Backman, J. (1998), Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund; 
Studentlitteratur 

Börestam, U. & Huss, L. (2001) Språkliga möten – tvåspråkighet och kontaktlingvistik. 
Lund:Studentlitteratur. 

Collier, V. (1987), Age and rate of acquisition of second language of academic 

purposes. TESOL Quartely, 21:4, 617-641. 

Cummins, J. (1981), Age on arrival and immigrant second language learning in 

Canada: A reassessment. Applied Lingustics , 11:2, 132-149. 

Cummins, J. (1996), Age on arrival and immigrant second language learning in 

Canada: A reassessment. Applied Linguistics.  

Egidius, H. (1999), Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och kultur 

Einarsson, J (2004), Språksociologi, Lund; Studentlitteratur 

Ekholm, M. & Fransson, A. (1992), Praktisk intervjuteknik, Göteborg: Nordstedt 

Franzén, L. (2001), Hur läsförståelse grunläggs. www.fmls.nu/sprakaloss. 

Gröning, I. (2006), Språk, interaktion och lärande I mångfaldens skola. Uppsala: 
doktorsavhandling, Uppsala universitet 

Haglund, C. (2005), Social interaction and identification among adolescents in 

multilingual suburban Sweden : a study of intstitutional order and sociocultural 

change. Stockholm: center of Research on Bilingualism, Stockholm University. 

Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) Etik. Stockholm: HSFR. 
www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=372. 

Konish, C. (2007), Learning English as a Seccond Language: A Case of a Chinese Girl 

in an American Preschool, childhood Education; 2007; 83, 5; ProQuest Education 
Journals pg. 267 

Ladberg, G. (2000), Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga 

minoriteter. Lund: Studentlitteratur. 

Linell, P. (1982), Människans Språk:en orientering om språk, tänkande och 

kommunikation. Lund: LiberFörlag 

Myrberg, M. (2000), Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. 
www.skolverket.se 



 

 30

Myrberg, M. (2001), Att öppna språkgränser, klyftor och broar i läs- och 

skrivutveckling. www.skolverket.se 

Parszyk. I-M. (1999), Yalla – det är bråttom. Assyriska/syrianska elevers skolliv följs 

från förskolan till nian. Lund: Studebtlitteratur. 

Reynolds, R. (2002), Att förstå läsförståelsen. www.fmls.nu/sprakaloss. 

Skutnabb-Kangas, T. (1981), Tvåspråkighet. Lund: Liberläromedel  

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 

Teleman, U. (1991), Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning. 
Solna:Almqvist & Wiksell 

Toumela, V. (1995), Att läsa på en andraspråk i skolan: I: Hyltenstam, K. (red), 
Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och majoritetsundervisning i Sverige. Lund: 
Studentlitteratur. 

Viberg, Å. (1996), Svenska som andraspråk i skolan. I: Hyltenstam, K. (red), 
Tvåspråkighet med förhinder Andraspråksinlärning i olika åldrar”. I: Svenska som 
andraspråk. Mera om språket och inlärningen. Lärobok 2. Cerú, E (red). Natur och 
Kultur och utbildningsradion. 

Hyltenstam, K. & Lindberg, L. (red), Svenska son andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle, 2004, Studentlitteratur, Lund 

Skolverket, (2000), Svenska - Kursplan 

DN, 31/10, Charlotta Friborg, 2002 



 

 31

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

• Vad har du för erfarenhet av språkutveckling för elever med annat modersmål än 

svenska? (Vilka är skillnaderna om du jämför med att undervisa enspråkiga 

elever) 

• Vad är tvåspråkighet för dig?  

• Vilka framgångar/motgångar upplever du att dessa elever stöter på i sin 

språkutveckling? 

• Påverkas du i din undervisning av att det är tvåspråkiga elever som du undervisar i svenska 

språket? I så fall hur? 

• Upplever du att tvåspråkiga elever får stöd hemifrån, i form av läxläsning och 

intresse, när det kommer till undervisningen i svenska språket? 

• Påverkar modersmålsundervisningen din svenskundervisning för de tvåspråkiga 

eleverna? I så fall hur? 

• Kan den ställa till med problem för eleven? Fungerar den som en hjälp för  

eleven? 

• Har du någon kontakt eller kanske samarbete med modersmålslärarna? Är du 

nöjd med situationen som den är nu eller skulle du önska att den såg annorlunda 

ut? Hur i så fall? 
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