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Sammanfattning  

 
Syftet med vår rapport är att ta reda på hur lärare går tillväga för att hjälpa elever 

som har svenska som andraspråk med deras läs- och skrivinlärning. I undersökningen 

har kvalitativa intervjuer gjorts och spelats in på ljudband. Sammanlagt har fem 

lärare medverkat i undersökningen. Av dessa lärare var fyra klasslärare och en 

Svalärare. Resultatet visar på att lärarna anser att elever som har svenska som 

andraspråk ska ges mycket språkstimulans och att det är väldigt viktigt att man 

arbetar mycket med deras ordförståelse. Detta var något som alla fem utav lärarna 

arbetade mest med. De använder sig av olika material för att främja deras lärande 

och förståelse av det svenska språket. De anser även att läsning och skrivning är 

sådant som eleverna ska göra för att berika och utveckla det språket. I intervjuerna 

framkommer det också att det finns väldigt lite samarbete med modersmålslärarna 

och att detta är något de gärna hade velat se mycket mer utav. Vidare poängterar 

lärarna vikten av att man redan kan ett språk och att detta är något som underlättar 

det fortsatta lärandet av det nya språket.  
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1 INTRODUKTION 

 

I dagens skolor finns det alltfler barn med ett annat modersmål än svenska. Under 

1960- talet tog undervisningen i svenska som andraspråk fart, anledningen till detta 

var ett ökat antal elever med begränsade språkkunskaper i svenska. Innan antalet 

invandrarelever ökade räknade man med att de elever som fanns i skolorna redan 

talade det språket undervisningen bedrevs på (Hyltenstam, 1996). Därför är det 

viktigt att man hjälper barnen med deras läs- och skrivinlärning på ett för dem 

stimulerande sätt.  Det gäller givetvis alla barn men vi har valt att fokusera mer på 

barn som har svenska som andraspråk. Under våra praktikperioder har vi hamnat på 

både skolor där det finns många elever med invandrarbakgrund och på skolor där det 

enbart finns svenska barn. Då har vi ställt oss frågan om lärare som arbetar med barn 

som har svenska som andraspråk ändrar på sitt undervisningssätt för att underlätta för 

dessa elever eller om de jobbar på samma sätt som med de barn som är uppvuxna 

med enbart ett språk. Vi är båda två uppvuxna med svenska som andraspråk och har 

därför upplevt att man behöver extra stöd för att kunna utvecklas och lära sig. Vi har 

under vår skoltid blivit serverade med mycket olika litteratur vilket har bidragit till 

att vi upplevt att ordförrådet har utvecklats. Detta har även utvecklats genom mycket 

samtal med både lärare och andra klasskamrater.  

 

Barn som har svenska som andraspråk har sina egna erfarenheter, men de har samma 

behov som enspråkiga barn av att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål för att uppnå bästa resultatet i lärandet. Lpo 94 beskriver att all 

undervisning ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Främja elevens 

lärande utifrån deras egna erfarenheter, språk och bakgrund 

(Utbildningsdepartement, 1994). Många som har svenska som andraspråk känner 

nog igen sig i att man under början av sin skoltid i svenska klasser inte alltid vågade 

uttrycka sig på svenska eftersom man var rädd att uttrycka sig grammatisk fel. 

Elmeroth (2008) skriver att vi som lärare ska vara medvetna om att barn som har 

svenska som andraspråk kan mer än vad de kan uttrycka . Vidare skriver hon att om 

läraren visar en positiv inställning till elevens förmåga kan det bidra till att eleverna 

får bättre självkänsla och kommer att lyckas i skolan. Att ha bra självkänsla och tro 

på sig själv är betydelsefullt för alla barn inte enbart för barn med ett annat 

modersmål. Men den positiva inställningen till självkänsla kan anses bland det 

viktigaste hos elever med ett annat modersmål.  

 

Eftersom vi båda två har vuxit upp med svenska som andraspråk och är blivande 

lärare vill vi ta reda på hur man kan hjälpa barn som har svenska som andra språk 

med deras läs- och skrivinlärning. Vi kommer under vårat kommande yrke 

säkerligen stöta på elever som har svenska som andraspråk och det är därför av stor 

vikt att man har kunskap om hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa barn.  
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel tar vi upp om svenska som andraspråk och tvåspråkighetens fördelar 

hos barn med ett annat modersmål. Vidare tar vi även upp själva språkets betydelse 

för människan och de olika lärandesituationerna som kan påverka och främja barnens 

utveckling.  

 

2.1 Språk  

 

 
Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för 

att möta varandra, för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan 

jag nå fram till andra människor. Fråntas jag denna möjlighet så blir jag ensam. 

(Ladberg, 2003, s. 7)  

 

 

Språket och identiteten är oskiljaktiga. Det ger utvecklingsmöjligheter och 

självkänsla. Det är tack vare språket vi kan drömma, lära, tänka och uttrycka oss 

(Calderon, 2006). Vidare står det att om man kan ett språk kan man fungera i den 

kultur där det talas två eller flera språk vilket bidrar till att man har tillgång till flera 

världar. Även Paulin (1993) skriver att vägen till kunskap om ursprunget, historia 

och sammanhang kan man få genom språket, eftersom språket är en del av 

identiteten. Einarsson (2004) tar upp att alla jordens människor ingår i en 

språkgemenskap och att vi skiljer oss från övriga varelser bland annat genom vår 

språkförmåga och vår förmåga att analysera denna förmåga. Vidare skriver han att i 

svenska skolor talas det över 100 olika språk och att ca 15 % av eleverna är födda i 

ett annat land. 

 

Språk består av en rad olika delar grammatik, uttal, ordförråd, automatiserat språk 

samt pragmatisk kompetens. De olika delarna lärs in på olika sätt och det behövs 

olika erfarenheter för att det ska utvecklas menar Ladberg (2003). Barn tillägnar sig 

automatiserat språk, grammatik och uttal parallellt under de första levnadsåren. 

Språkets mönster av tonfall, rytm och betoningar lär sig barn mycket tidigt. Ju äldre 

man blir desto mer bygger lärandet på tänkandet. För att dra slutsatser använder man 

sig av sina erfarenheter och kunskaper. Fortsättningsvis skriver hon att småbarn lär 

sig genom att lyssna och minnas språket, de kan inte höra skillnaden mellan ett 

annorlunda språk och ett som de redan behärskar. Som vuxen lär man sig så många 

ord som det krävs för att kunna förstå samt hur man kan använda språket på ett mer 

varierat sätt. En fördel med att lära sig ett språk tidigt i livet är att man lär sig 

grammatiken, uttalet och automatiserat språk och chansen är större att bli fullärd i 

dessa avseende. Barn förstår mycket mer än vad de kan säga och orden lagras innan 

de används (Ladberg, 2003). Språket är inte endast ett hjälpmedel för överföring av 

information exempelvis om vädret eller något annat ämne. Det är ett betydelsefullt 

redskap när det gäller att skapa och bevara kontakten med andra människor 

(Trudgill, 1976).  
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2.2 Svenska som andraspråk  

 

De flesta människor som är uppvuxna i Sverige tar för givet att vara enspråkig är det 

som är vanligast. Många människor utgår från att det vanligaste i ett land är att alla 

talar ett och samma språk, men om man tittar ur ett globalt perspektiv är det två eller 

flerspråkighet som gäller i de allra flesta länderna (Calderon, 2006). Barn med ett 

annat modersmål än svenska har alltid funnits i förskolan, men det var först i mitten 

av 1980- talet som de började bli alltmer synliga i samband med de kommunala 

flyktingmottagandena (Ladberg, 2003). Genom invandringen har tvåspråkighet och 

flerspråkighet blivit en viktig angelägenhet i Sverige både på individuell och på 

nationell nivå. Inställningen i Sverige till de etniska minoriteterna har förändrats 

under de senaste årtiondena, dvs. att man erkänner minoriteternas rätt att bevara sitt 

språk och sin kultur i det svenska samhället. Man ser också ett värde för nationen i 

stort (Trudgill, 1976).  

 

Undervisningen i svenska som andraspråk tog fart på 1960-talet. Anledningen till 

detta var att ett ökat antal elever med begränsade kunskaper i svenska hade börjat i 

den svenska skolan. Tidigare räknade man att eleverna redan talade det språket som 

undervisningen bedrevs på och räknade inte med att det skulle behöva vidtas 

särskilda åtgärder (Hyltenstam 1996). Sedan början av 70-talet har ämnet svenska 

som andraspråk utvecklats till ett mångfasetterat kunskapsfält. Detta beror på 

resultatet från den internationella forskningen om andraspråksinlärningens natur samt 

om hur detta lärande bäst stöds av undervisningen (Ceru, 1993). Magnusson (1986) 

anser att invandrarbarnen också ska undervisas i svenska som andraspråk. 

Undervisning i svenska som andraspråk ska vara obligatorisk om skolan anser att 

eleven är i behov av den och skall ges av en lärare som är utbildad inom detta 

område.  

 

I Sverige växer många barn upp med ett annat modersmål vid sidan av svenskan. 

Dessa barn kommer i kontakt med svenskan först i förskolan och det är inte ovanligt 

att många förskoleavdelningar i storstäder har majoriteten av barn med svenska som 

andra språk. Det är viktigt att man är medveten om att i de flesta förskolor och skolor 

oftast förekommer barn som är flerspråkiga (Calderon, 2006). 

 

Svenska som andraspråk är ett ämne med ett brett innehåll och med egen profil. Men 

det har inte alltid sett ut på detta sätt utan invandrarelevers svenskundervisning har 

genomgått många turer under de senaste årtiondena. De har pendlat mellan att de 

första invandrareleverna som kommit till svenska skolor direkt sattes i svenska 

klasser utan att man har tänkt igenom hur man ska lägga upp språkundervisningen 

för att underlätta för dem.  De elever som inte hängde med fick stödundervisning 

som var anpassad till svenska elever med olika typer av inlärningssvårigheter 

(Bergman, 1992). Svenska som andraspråk blev ett ämne i grundskolan 1996, målet 

för undervisningen var dock att eleverna skulle få goda kunskaper i svenska för att 

kunna därmed tillämpa sig goda kunskaper i andra ämnen. Ämnet blev 

betygsgrundande och beskrevs som jämbördigt med andra ämnen eftersom den hade 

en egen kursplan (Elmeroth, 2008). 
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2.3 Tvåspråkighet som fördel 

 

Tvåspråkighet är viktigt, inte bara för familjen och för barnet utan också för 

samhället. Tvåspråkighet öppnar möjligheter för individen, den ger den tvåkulturella 

och tvåspråkiga människan fler möjligheter. Det kan vara att till exempel jobba och 

leva i ett annat land. Många föräldrar upplever positiva effekter av tvåspråkigheten 

på barnens tänkande. De anser att barnen får en bredare tillgång till idéer och 

erfarenheter skriver Arnberg (1991). Uppmuntran till flerspråkighet bidrar till att det 

för barnen blir naturligt att använda flera språk. Men detta är något som sällan 

händer i svenska miljöer (Ladberg, 2003). Genom att få tillfälle att använda sina 

båda språk får man tillgång till flera dimensioner och fördjupade möjligheter att 

utveckla kunskap (Beijer, 2006 ). Invandrarbarnens språkundervisning bör vara att 

barnen aktivt talar båda språken. Det är även viktigt att barnen får tillfälle att träffa 

någon person som har samma förstaspråk eftersom förstaspråket kan glömmas bort 

utan språkstimulans (Tingbjörn, 1982). Tvåspråkighet har många gånger varit 

förknippad med en rad negativa händelser. De tvåspråkiga har oftast varit de svaga 

och maktlösa i samhället som har blivit tvingade till att bli tvåspråkiga menar 

Skutnabb- Kangas, (1981). Även Cummins och Schecter (2003) säger att många 

skolor betraktar barns flerspråkighet som ett problem istället för en resurs.  

 

Flerspråkiga människor har en viktig erfarenhet och det är att de vet att de har 

möjlighet att lära sig många språk (Ladberg, 2003). Hon menar att många människor 

som är enspråkiga tar förgivet att de har mycket svårt att lära sig ett nytt språk medan 

de flerspråkiga har det tvärtom.  Einarsson (2004) säger att barn som är tvåspråkiga 

kan utveckla båda språken parallellt eller det ena före det andra. Det kan ta upp till 

två år för ett barn i skolåldern att lära sig ett nytt språk som fungerar i vardagen. Han 

menar att det tar olika lång tid och att det måste ta tid att lära sig ett nytt språk 

beroende på vilken sorts individ man är och vilken miljö man vistas i.  

 

Om människan är flerspråkig har den tillgång till att kunna kommunicera på flera 

olika språk skriver Hansegård (1968). Vidare menar han genom att ha tillgång till 

flera språk har man tillgång till en mer omfattande litteratur och kan tala med flera 

människor än vad den enspråkige kan. Även Grosjean (1994) säger att en självklar 

styrka är att de människor som är tvåspråkiga kan kommunicera med folk med olika 

språk och kulturer. De flesta tvåspråkiga får lättare att lära sig nya språk och 

tvåspråkighet ger dem ett vidare perspektiv på livet (Einarsson, 2004). Den ger även 

barnen ett intresse och insikt i språkfrågor i allmänhet vilket bidrar till försprång när 

de ska lära sig ett nytt språk (Harding & Riley, 1993). Elever som har goda 

kunskaper i sitt modersmål och även andra språk kan lättare lära sig svenska (Beijer, 

2006). Även i Skolverkets rapport 228 står det om man behärskar sitt modersmål kan 

det vara lättare i inlärningen av svenskan och all annan inlärning. Det står också att 

tvåspråkighet ger positiva effekter i arbetslivet (Skolverket, 2003). 

 

2.4 Vad kan påverka och främja lärandesituationer?  

 

Här tar vi upp vad som kan påverka och främja andraspråkselevernas 

lärandesituationer.  
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2.4.1 Lärandesituationer  
  

Den största drivkraften bakom all utveckling och inlärning är viljan och 

motivationen till att vilja lära sig. Ju mer motivation man har desto bättre blir 

inlärningen (Paulin, 1993). För invandrarbarnen är det av stor vikt att 

inlärningssituationen är bra, därför är det betydelsefullt att vi som lärare skapar en 

atmosfär med viljan att lära sig. Det ska även finnas ett behov av att kunna svenska 

men samtidigt en känsla av att behöva det egna språket också oavsett om det primära 

språket i skolan är svenska (Benckert 2001). Hon trycker också på att det är viktigt 

att läraren visar att båda språken och kulturerna är lika mycket värda. Barnen ska 

mötas av en öppen attityd där vi visar att vi förstår att det kan se olika ut vad det 

gäller språket och kulturerna. En känsla av trygghet är vad som krävs för att skapa en 

bra inlärningssituation. Detta kan skapas genom att det finns en bra organisation med 

fasta ramar och ett genomtänkt program där barnen vet vad de har att rätta sig efter 

(Benckert, 2001). Även Lpo 94 påpekar att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs behov och förutsättningar, med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, 

bakgrund, språk och kunskaper som främjar elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Utbildningsdepartement, 1994). Hur samtalen i klassrummet 

läggs upp har stor betydelse för att andraspråkselever framgångsrikt ska kunna ta till 

sig det andra språket. Grupparbete är ett sätt som främjar språkinlärningen. I ett 

grupparbete ska läraren sträva efter att eleverna talar med varandra och inte nöja sig 

med att bara uppmuntra de till att samtala. Detta för att inlärningen sker genom 

samarbete samt att andraspråkselever både inhämtar ny kunskap och lär sig ett nytt 

språk då de får samtala med andra (Gibbons, 2006). 

 

Litteraturläsning bidrar med naturliga tillfällen till skrivövningar. Det handlar inte 

enbart om att skriva för att visa upp att man kan skriva, utan för att skrivandet ger 

eleverna en chans att bearbeta innehållet både språkligt och tankemässigt. Skrivandet 

ger tillfälle att få syn på sina egna tankar, matcha mot andras och ha samtidigt svart 

på vitt på att de tänkt själva. Man kan pendla mellan bas och utbyggnad i språket 

genom att arbeta kring skönlitterära texter i undervisningen. Genom att diskutera ord 

och begrepp får man utmärkt träning i muntlig färdighet samt att ordinlärningen och 

grammatiken hela tiden går hand i hand. Elevernas egna reflektioner och texternas 

innehåll gör språket levande och rikt (Bergman & Sjöqvist, 2001). Vid olika 

övningar och lekar kan ordböcker vara till stor hjälp och bilderböcker kan användas 

innan barnen lärt sig läsa (Harding & Riley, 1993). 

 

 

2.4.2 Modersmålet kommer först 
 

För barnens identitetsutveckling så har första språket en stor betydelse, för att det är 

ett av de flerspråkiga elevernas språk och ett viktigt verktyg för lärandet. Genom 

modersmålet får eleverna en möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper i 

modersmålet. Med denna möjlighet kan de bli flerspråkiga individer (Elmeroth, 

2008). Ett första språk kan man inte lära sig två gånger. Då man lär sig sitt första 

språk används det i syftet om att skaffa sig idéer, begrepp och föreställningar som 

ger möjlighet till tänkandet. När man lär sig ett andraspråk har man redan tillgång till 

begrepp och tankar som kommer emellan en själv och inlärningsprocessen (Harding 

& Riley, 1993). När barnet lär sig ännu ett språk utöver modersmålet är det onödigt 
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för honom/henne att på nytt gå igenom denna process utan barnet kan direkt börja 

överföra begrepp från sitt första språk till det andra språket. Eftersom man redan 

känner världen och sig själv blir upplevelserna och de därmed förknippade orden inte 

lika känsloladdade på det nya språket som på modersmålet (Skutnabb – Kangas 1981 

och Beijer 2006).  

 

Det viktigaste steget en individ tar i sin utveckling är steget från inget språk alls till 

det första språket. Allt som människan språkligt lär sig efter detta steg lär han sig 

från en utgångspunkt då han redan kan ett språk. Modersmålet fortsätter att utföra 

inflytande t.o.m. om människan har glömt bort språket (Hansegård, 1968). 

Människan kan lära sig ett nytt språk utan att det sker på bekostnad av ett annat. 

Eleverna som är flerspråkiga ska inte ställa sina kunskaper i svenska mot kunskaper i 

sitt modersmål utan tvärtom, eftersom språk föder språk (Beijer, 2006) 

 

Modersmålet har en grundläggande betydelse för individens språk, personlighets- 

och tankeutveckling. Eftersom modersmålet är ett medel för kommunikation, 

utveckling av människans identitet och hennes förmåga att lära. Modersmålet är även 

nyckeln till det kulturella arvet och den egna kulturens litteratur. 

Modersmålsundervisningen syftar till att elever som har ett annat modersmål ska 

utveckla sitt språk så att de genom detta kan få självkänslan stärkt och en klar 

uppfattning om sig själva och sin livssituation. Undervisningen ska främja elevernas 

tvåspråkighet och den dubbla kulturella identiteten (Paulin, 1993). Om man har 

kunskap i sitt modersmål och kunskap om ursprungskulturen får man en 

förutsättning att utveckla en positiv flerkulturell identitet. Vilket innebär att eleven är 

delaktig i både den kultur som de lever i och i sin egen ursprungskultur (Beijer, 

2006). 

 

2.4.3 Språk och identitet  
 

 
Redan i Bibeln finns en berättelse som på ett drastiskt sätt visar hur språket inte 

bara har en kommunikativ utan också en identitetsskapande funktion. 

(Hyltenstam, K 1996, s.124) 

 

 

Redan från tidig barndom utvecklas och förändras människans identitet under hela 

livet. De starkaste känslorna och djupaste upplevelserna av främlingskap eller 

samhörighet sätter spår i vår själ under de första levnadsåren. För människor som är 

enspråkiga blir deras identitet knuten till just språket medan för människor som är 

flerspråkiga blir det annorlunda, språket och identiteten är bindande. Identiteten 

formas tidigt, det händer ofta att barn skäms för vilka de är. Det är viktigt att 

uppmärksamma när barnen börjar tveka att tala sitt språk, det kan vara en början till 

en negativ känsla för språket. Det är inte endast språket som är i fara då barnen 

börjar vägra att tala utan även självkänslan och identiteten. Det blir inte lättare för 

barnen att lära sig ett nytt språk bara för att de tränger bort sitt egna utan det kan bli 

tvärtom. Barnen kan bli osäkra på sig själva om de börjar skämmas för språket och 

identiteten. Det kan hända att man tar med sig denna osäkerhet in i det nya språket 

(Ladberg, 2003). Hon skriver även att när barn vägrar att tala sitt språk eller svarar 

på svenska istället för på sitt modersmål kan den enspråkige tro att detta beror på att 

barnet inte kan tala flera språk. Men så är inte fallet utan det handlar om en 
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anpassning till enspråkighet som norm. I miljöer där alla talar många språk börjar 

barnen också att göra det. Vidare skriver hon att det blir naturligt för barn att 

använda alla sina språk om omgivningen uppmuntrar och ser flerspråkighet som 

något självklart. Men detta är något som sällan görs i svenska miljöer. Flerspråkighet 

ses som något besvärligt och ett språk anses vara det mest naturliga säger Ladberg 

(2003). Även Hyltenstam och Lindberg (2004) skriver att synen på identiteten har 

förändrats under tidens lopp. Han menar att uppfattningen om individens identitet 

utvecklas linjärt samt att förändringar äger rum enbart i samspel med människans 

inre insikter och förmågor. 

 

Barn som inte vill prata sitt språk behöver i första hand inte alltid språkligt stöd utan 

stöd för sin identitet. Om vi försöker övertala barnen att tala sitt språk kan det hända 

att de svarar med motstånd på grund av att de inte känner sig trygga med identiteten. 

Människans behov av att bli sedd som hon är, är nog den djupaste drivkraften som är 

kopplad till identiteten (Ladberg, 2003). Hyltenstam (1996) skriver att det är viktigt 

för invandrarbarnen att bli accepterade som svenskar, även om de samtidigt känner 

samhörighet med den egna identiteten. Språk, identitet och lärande är tätt 

sammanlänkande därför måste vi ge barnen som har svenska som andraspråk 

möjligheter att utveckla sina båda språk (Calderon, 2006). Attityder på skol- och 

samhällsnivå kan också påverka barnen och deras identitet på mera direkta vägar till 

exempel hur deras språk företräds i kursmaterialet och massmedierna. Därför är det 

viktigt att hitta vägar som stöder barnets båda kulturer (Arnberg, 1991).  

 

Einarsson (2004) skriver att en människas första språk är en del av identiteten. Det 

viktigaste sättet att markera sin hemmahörighet i sig själv och i sitt ursprung är 

genom att tala sitt första språk. Vidare skriver han att människan vill vara sig själv 

samtidigt som man har ett behov av att vara lik och olik vissa andra. Därför blir 

språket ett av flera kulturdrag som avslöjar och markerar ens kulturella och etniska 

hemvist. 

 

2.4.4 Trygghet och självförtroende  
 

Ladberg (2000) betonar vikten av att de elever som får vara den som har värdefulla 

kunskaper i sammanhanget och får framstå som kunniga på något sätt kan genom 

detta få självförtroendet stärkt. Självförtroendet kan vara avgörande för elevens 

fortsatta språkliga utveckling och motivation, genom att berömma och uppmuntra 

uppnår man ett gott självförtroende. Vidare skriver hon att de barn som är stolta över 

sin identitet kommer att bli modigare språkligt. Därför är det viktigt att stärka 

barnens självförtroende för att stimulera deras utveckling. Även Taube (2007) 

skriver om man vill skapa goda läsare med gott självförtroende måste läraren sträva 

efter en positiv klassrumsatmosfär där det finns goda kontakter med hemmet. Det är 

även viktigt att stimulera barnens talade språk och läslust. Magnusson (1986) 

fortsätter på samma spår och säger att de elever som går i de lägre årskurserna är 

mycket lyhörda för vad deras fröken tycker om deras kunnande. Det är därför viktigt 

att klassläraren har en positiv inställning till deras Sva och hemspråksundervisning. 

Klassläraren har en betydelsefull roll när det gäller att uppmuntra till positiva 

attityder på klassen och föräldrarna samt samarbete med de övriga lärarna på skolan 

(Magnusson, 1986). Andraspråkslärare, modersmålslärare och klasslärare bör 

samarbeta intensivt för att skapa en interkulturell lärmiljö eftersom klasslärare är 
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experter på sitt ämne och andraspråkslärare och modersmålslärare är experter på 

elevernas språkutveckling. Det är också av stor vikt att skolan försöker att samarbeta 

med elevernas föräldrar för att stärka deras självförtroende och skapa trygghet. 

Barnens skolgång påverkas av föräldrarnas erfarenheter och åsikter (Elmeroth, 

2008).  

 

Det är även viktigt för invandrarelevernas självkänsla att läraren visar intresse för 

deras språk och kultur och det är betydelsefullt att läraren påpekar det värdefulla i att 

tillhöra två kulturer och att kunna två språk (Magnusson, 1986). Om vi som lärare 

erkänner att elevernas erfarenheter har betydelse ger vi då ett stöd till elevernas 

identitets och kunskapsutveckling. I detta erkännande ingår elevernas kunskaper, 

deras språk och deras inställning till livet. Det finns elever som redan har gått i 

skolan i ett annat land innan de kom till Sverige och dessa elever har då kunskap om 

sitt ursprungsland, om matematik, språk, musik osv. Dessa kunskaper bidrar till en 

resurs för elevernas fortsatta lärande. De här resurserna är grunden för lärandet som 

ska utvecklas vidare (Elmeroth, 2008). 

 

Elmeroth (2008) nämner också att eftersom många av de flerspråkiga eleverna 

kämpar med språket och fördomarna behöver de en trygg miljö som läraren kan 

bygga upp genom att visa vilka förväntningar som finns och bygga upp 

stödstrukturer. Eleverna behöver bli sedda och hörda, detta är en pedagogisk 

grundförutsättning för att eleverna ska utvecklas. Vidare skriver hon att det också är 

viktigt att läraren är medveten om att det finns elever som kan mycket mer än vad de 

kan uttrycka i svenska ord. Om eleven känner att läraren ger en signal av att eleven 

kommer klara sig bra kan det i sin tur leda till att eleven lättare lyckas. Om eleven 

har tillgång till en positiv självbild får den då också bättre självförtroende och ökad 

motivation till lärandet (Elmeroth, 2008). 

 

Språket är beroende av miljön. Det är genom de intryck som miljön ger som vi 

samtalar. Barn vistas i flera olika miljöer som ger dem erfarenhet vilket bidrar till 

samtal (Svensson, 2005). Ett inlärningsvänligt klimat kan man få genom att ha en 

varm och positiv atmosfär där man har förståelse och en accepterande inställning för 

olika elevers olika behov. Lärarens accepterande av barnet och dess starka och svaga 

sidor är av stor betydelse (Taube, 2007). Människan är aktiv och påverkbar skriver 

Svensson (1998). Hon menar att barnets uppväxt och utveckling påverkas av olika 

faktorer i de olika miljöerna samt att barnet själv påverkar miljön.  

 

Kända ansikten, röster och dofter ger ett litet barn trygghet och tryggheten ligger i 

det man känner igen skriver Ladberg (2003). Fortsättningsvis tar hon upp att de barn 

som drar sig undan språkliga aktiviteter eller lekar är de barn som inte får tillit till 

kommunikationen på något sätt. Det kan bero på att de till exempel är rädda att göra 

bort sig genom att säga fel. Hon menar att kommunicera handlar mycket om att våga 

och att de som börjar halka efter sina jämnåriga kan börja bli rädda att visa att de inte 

kan. Detta kan leda till en ond cirkel där barnet undviker språkliga aktiviteter, halkar 

efter och blir alltmer osäkrare. Vidare betonar hon vikten av vuxnas uppgift att 

främja barns språkutveckling genom att skapa en atmosfär som gör det möjligt för 

alla barn att våga uttrycka sig (Ladberg, 2003). Enligt Beijer (2006) kan det även 

vara så att de elever som upplevt traumatiska händelser eller kommer från 

krigsområden kan periodvis ha extra svårt att lära sig något nytt. Benckert (2001) 

skriver om att vuxnas attityder till barn som har svenska som andraspråk också kan 
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påverka barnets vilja att lära sig det nya språket och viljan att behålla sitt modersmål. 

Det är viktigt att vi funderar på vilka signaler vi sänder gällande vikten av båda 

språken samt att barnet måste känna att båda språken är viktiga.  

 

Taube (2007) benämner vikten av barnens rätt till att känna att deras språk duger. 

Om ens försök att kommunicera bemöts med intresse, uppmuntran och respekt får 

barnen då lust att uttrycka sig trots att de är svårt. Hon skriver även att det är viktigt 

att ge barnen tid för att formulera det som de vill säga. 

 

2.5 Läs- och skrivinlärning 

 

Grunden för det mesta av skolarbetet är läsning, och att kunna läsa snabbt och säkert 

kan anses vara viktigare än något annat för att man ska kunna klara av studierna bra 

skriver Ladberg (2003).  Hon menar att det är lättast att lära sig läsa på det språk som 

man behärskar bäst och att skriftspråket är alfabetiskt vilket betyder att man ska 

förknippa bokstäver med ljud. Om man kan många ord på ett språk är det mycket 

lättare att läsa och förstå dem i skrift (Ladberg, 2003). Språkbehärskningen är viktig 

när man ska lära sig läsa. Om man inte kan språket är det nästan omöjligt att förutspå 

vad som komma skall i texten. Det är viktigt att ha  egen förståelse och kunskap och 

att använda det som resurs inför läsningen för att kunna förstå vad det är man läser 

om. Detta spelar en stor roll för andraspråkselever som kan ha en annan syn på 

omvärlden p.g.a. en annan kulturell bakgrund (Gibbons, 2006). Läsutvecklingen bör 

ske på det språket som man kan bäst. När barnet har knäckt läskoden har det inga 

större svårigheter med att läsa på andra språk heller (Benckert, 2001). Fördelen med 

läs- och skrivinlärningen på hemspråket är att man oftast utgår från ett välutvecklat 

talspråk. Om läsningen är välutvecklad på ett språk är det lättare att överföra den till 

ett annat. Alltså borde läsinlärningen först ske på det språket man talar mest för att 

sedan överföra delar av läsfärdigheten till det andra språket (Hyltenstam, 1996). 

Cummins (2001) säger att det ställer höga krav på läraren om andraspråkselever 

endast har möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper på ett andraspråk som de inte 

behärskar till fullo. För att underlätta för dessa elever måste lärandet stödjas genom 

varierade arbetsformer och strategier som är gemensamt utarbetade (Hyltenstam och 

Lindberg, 2004).  

 

Språkligt och kulturellt rik omgivning där det finns en mängd olika lässtrategier och 

möjligheter att kunna utveckla en god läsares roller är vad elever med ett annat 

modersmål behöver ha tillgång till (Gibbons, 2006). Litteratur och läsning är ett 

viktigt innehåll. Om litteraturen väljs utifrån de enskilda elevernas förutsättningar 

och erfarenheter kan elevernas kunskaper och intresse betonas. Genom att läsa 

mycket litteratur utvecklas deras sociala förståelse och historia (Torpsten, 2008). Om 

man gör ett medvetet val när man väljer texter så kan man få in mycket av 

kulturdelen i undervisningen på ett naturligt och fängslande sätt. Genom att läsa 

mycket så ökar elevernas förmåga och säkerhet i att stava och skriva, elevernas 

språkliga medvetenhet ökar, deras språk utvecklas och de lär sig grammatik. Läsning 

bidrar även till att ord och begreppsförrådet ökar (Paulin, 1993). Det är viktigt att vi 

använder arbetet och tiden så medvetet som möjligt för att ge invandrarbarnen en bra 

möjlighet till lärande. Därför är det av stor vikt att vi utvecklar ordförrådet samtidigt 

som vi arbetar med läs- och skrivinlärningen. Förförståelsen kan byggas upp genom 

att språket anpassas för barnen och att innehållet är förståeligt, detta kan 
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åstadkommas genom att vara mycket konkret (Gibbons, 2006).  Lärare har en viktig 

uppgift att se till att våra barn i den fortsatta läsutvecklingen blir försedda med 

lämplig och väl anpassad litteratur. Har vi lyckats skapa intresse för att läsa har vi 

även hjälpt barnen att själva komma ytterligare ett steg i det nya språket. Det är 

således viktigt att vi uppmuntrar barnen att läsa på sitt modersmål, gör de det bidrar 

det till att de har mycket lättare att minnas språket (Benckert, 2001). Magnusson 

(1986) säger att lärarens attityd är viktig. Om läraren är medveten om att svårigheter 

kan uppstå kan hon naturligt förklara de svårigheterna och ge synonymer. Eleven 

behöver då inte känna sig generad över att inte kunna utan lär sig med tiden att våga 

fråga när något är oklart. Så småningom kan ordförrådet och språket utvidgas. 

 

Genom att skriva kan man också bli en god läsare skriver Alleklev och Lindvall 

(2003). Benckert betonar att om man vill att barnen ska få en känsla för språket är 

det viktigt att de får tillfälle att prova på att skriva. Eleverna får en förförståelse för 

språket i skrift genom att läsa texter, böcker, sjunga sånger, läsa rim och ramsor samt 

att ta del av skriftlig information från tavlan eller runt omkring i klassrummet. 

Benckert tar även upp vikten av att låta eleverna tidigt skriva utan att gå in och rätta, 

på så sätt får de en chans att utveckla och pröva sig fram i sitt skrivande (Benckert, 

2001). 

 

Skriftspråksanvändningen är en social aktivitet och lärarna ska vara måna om att utgå 

ifrån vad barnet redan har med sig i bagaget när de ska lära sig något nytt skriver 

Björk (1999). Vidare skriver hon att barnen växer i sitt språkande och en viktig del i 

växandet är att bli accepterad som en fullgod språkpartner. Förmågan att tala, lyssna, 

läsa och skriva sker inte enbart på lektionerna utan i alla sammanhang. De man 

pratar med kan stödja, uppmuntra och underlätta ens språkande på olika sätt. Björk 

menar också att aktivt läsande och skrivande sker först i de sammanhang där vi vill 

uppleva, delge, vidarebefordra något viktigt, något roligt och spännande samt när vi 

har en mängd frågor som behöver svar. Fortsättningsvis skriver hon att önskan och 

intresset för att läsa och skriva grundläggs för de flesta barn i gemensamma läs- och 

skrivupplevelser och att en del barn får uppleva läsandet tillsammans med någon 

redan innan de har fyllt ett år. För många barn blir den första inkörsporten till 

skriftspråket genom de gemensamma läs- och skrivstunderna, och förmågan att 

kunna läsa och skriva växer på så sätt fram. Barnen bygger upp en tro på sig själv 

som läsare och skrivare (Björk, 1999).  

 

2.6 Teoretisk utgångspunkt  

 

Kommunikation är språkets viktigaste funktion och en språklig handling utförs med 

ord. I en språklig kommunikation kan man uttrycka värderingar och känslor men 

också förmedla och tillägna sig kunskap. Språket använder vi när vi vill bearbeta 

känslor, lösa problem och ta reda på ångest och andra känslor. Därför är språket 

också en tankemässigt och känslomässigt verktyg som gör att man också kan 

kommunicera med sig själv och klargöra känslor och värderingar. Kulturarv som 

tidigare generationer skapat får vi ta del av med hjälp av det språkliga bandet 

samtidigt som den ger oss möjlighet att kommunicera med kommande generationer 

(Bråten, 1998). 
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Vygotskij anser att språket är tänkandets sociala redskap. Han utgår från att språk 

och tal ingår i mental funktion hos människor som parallellt är med och formar andra 

mentala funktioner. En viktig plats i människans språkliga utveckling är ord, alltså är 

de sammanslutningar av ljud och betydelse. Tal och tänkande framstår som verbalt 

tänkande. Barns största språkliga utveckling är inte att lära in ljud. Det är att lära sig 

att kunna referera de enskilda begreppen som de enskilda orden står för. Vidare 

menar han för att människorna ska ta till sig kulturens särdrag och överföra den till 

nästa generation så måste språket utvecklas för att det ska bli möjligt. Det är på 

grund av dessa egenskaper som människan skiljer sig från alla djurarter. Varje 

enskild individ representerar inte enbart sin utvecklingshistoria utan också en del av 

en mänsklig, gemensam och kulturell historia (Bråten, 1998).  

 

Enligt Vygotskij bygger språkinlärning och lärande i skolan i stor utsträckning på 

imitation. Han menar att barnet i skolan inte lär sig sådant som det redan kan utan 

sådant som de ännu inte lärt sig men har möjlighet att lära sig i samband med lärares 

handledning. Att barnet lär sig något nytt är grundläggande för inlärningen. Det är 

även därför den närmaste utvecklingszonen som bestämmer detta område av möjliga 

övergångar som barnet kan göra. Han menar att relationen mellan lärande och 

utveckling är det viktigaste momentet (Vygotskij, 1999). 

 

Fortsättningsvis skriver Bråten att Vygotskij säger att undervisningen är en viktig del 

av individens kognitiva utveckling. Utvecklingsmöjligheter för nya former av 

tänkande skapades enligt honom under undervisningen. Skolan och 

undervisningstyper sågs som sociala sammanhang där tänkandet omvandlades. Han 

menar att undervisning spelar en helt avgörande roll för individens psykologiska 

utveckling. Vidare menar han att undervisningen leder utvecklingen framåt, alltså att 

god pedagogik är inriktad mot individens framtida utveckling (Bråten, 1998).  

 

Enligt Vygotskij så sker inlärningen av ett nytt språk inte på samma sätt som 

modersmålet eftersom man lär sig det nya språket genom grammatik och olika texter. 

Modersmålet lärs in genom att barnen får delta i dialoger med andra som har samma 

språk där man får höra ljud och pröva på ljud. Vidare menar han att man måste ha ett 

välutvecklat modersmål för att kunna ta till sig ett främmande språk. Detta innebär 

att ingen kraft behöver läggas ner på att på nytt gå igenom förståelse för ord utan kan 

direkt föra över begrepp från sitt modersmål till det nya språket (Vygotskij, 1999). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de intervjuade lärarna går tillväga för 

att hjälpa elever som har svenska som andraspråk med deras läs- och skrivinlärning. 

Våra problemformuleringar är: 

 

 Hur går lärarna tillväga för att hjälpa elever med deras läs- och 

skrivinlärning? 

 Vad anser lärarna har betydelse för elevers läs- och skrivinlärning 

 Vilken syn har lärare på modersmålsundervisning? 
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4 METOD 

 
Vi tar här upp vilken undersökningsmetod vi använt oss av i vår studie. Vi beskriver 

även hur vi genomfört vår undersökning, vårt val av undersökningsgrupp och 

bearbetning av materialet.  

4.1 Undersökningsmetod  

 

Vi har valt att använda oss av intervju som undersökningsmetod eftersom vi ville få 

en personlig kontakt med de lärarna vi intervjuade och att intervju är lämpligast för 

vår undersökning.  

4.1.1 Intervju  
 

Vi har använt oss av hög grad av strukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna 

formuleras så att de olika intervjupersonerna uppfattar dem på likartat sätt (Olsson & 

Sörensen, 2007). Trost (2005) säger att studien har hög grad av strukturering om allt 

handlar just om ett ämne och inte en massa annat och om vi vet vad vi vill fråga om. 

Intervjumetoden valdes för att få en klarare bild av hur lärarna arbetar med barn som 

har svenska som andraspråk med deras läs- och skrivinlärning. Olsson och Sörensen 

(2007) säger att syfte och problemområde ska vara klarlagda före undersökningens 

början för att nå ett gott intervjuresultat. Denna undersökning är kvalitativ. Trost 

(2005) anser att kvalitativa intervjuer som man till exempel gör i 

forskningssammanhang utmärks av hög grad av strukturering.  

 

4.2 Genomförandet  

 

I våra intervjuer använde vi oss av bandspelare som hjälpmedel. Detta för att kunna 

uppfatta allt som sägs och eftersom man inte går miste om viktig information som 

man gör när man enbart antecknar.  Ejvegård (2009) skriver att det är praktiskt att 

använda sig av bandspelare som hjälpmedel under en intervju. Man kan då i lugn och 

ro skriva ut intervjun för att i sin uppsats sedan använda det material från intervjun 

som man anser vara lämpligt. Vidare skriver han att bandspelare även kan vara 

hämmande för vissa personer samt att det finns personer som inte tillåter att intervjun 

spelas in och att detta är något som måste respekteras. Våra intervjupersoner har 

innan intervjun påbörjades informerats om de etiska principerna. Vi har även 

poängterat att de när som helst kan avbryta intervjun. Även Trost (2005) ser både 

fördelar och nackdelar med att använda bandspelare som hjälpmedel. En nackdel är 

att det tar lång tid att lyssna på det inspelade materialet. Till fördelar hör att man kan 

lyssna till ordval och tonfall flera gånger om och att man kan skriva ut intervjuerna 

där man ordagrant kan se vad som sagts. 

 

Innan undersökningen togs det första kontaken med skolorna via e-post där syftet 

med undersökningen förklarades. I samråd med lärare bestämdes lämpliga tidpunkter 

för genomförande av intervjuerna. Därefter åkte vi ut till de olika skolorna som ville 

ställa upp på att bli intervjuade. Intervjuerna genomfördes sammanlagt under två 

veckors tid vid olika tillfällen. Under intervjuns gång satt vi i klassrum respektive 
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arbetsrum.  Eftersom intervjuerna skedde efter barnens skoltid blev det därför inga 

avbrott eller störningar under intervjuns gång. Fem lärare intervjuades och 

intervjuerna tog mellan 15-30 min var. Dessa fem lärare bestådd av fyra klasslärare 

och en Svalärare. Klasslärarna har under många år arbetat och haft elever som har 

svenska som andraspråk. Under intervjuerna var vi båda närvarande och intervjuade. 

 

4.3 Undersökningsgrupp  

 

Undersökningen har genomförts på olika skolor i en kommun i södra Sverige där 

antalet invandrarelever har varit hög. Vi har intervjuat både klasslärare och Svalärare 

av dessa var fyra klasslärare och en Svalärare som jobbar i årskurs 1-4, Svaläraren 

har även årskurs 5-6. Klasserna har bestått av elever med många olika kulturer.  

 

4.4  Databearbetning 

 

 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom för att hitta likheter och skillnader. 

Svaren kategoriserades efter de frågeställningar som har använts i arbetet. De svaren 

som inte var relevanta för frågeställningen togs bort. Patel & Davidsson (2003) säger 

att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning i de flesta fall är citat från 

intervjupersoner som varvas med egna kommentarer och tolkningar. Vi har valt att 

presentera resultatet på det här sättet eftersom vi anser att de citaten var lämpligast 

för våra problemformuleringar. 

 

4.5 Metodkritik  

 

Våra intervjuer genomfördes på sena eftermiddagar och vid en tid på terminen där 

lärarna var väldigt upptagna med utvecklingssamtal samt omorganisering av 

verksamheten. Detta bidrog till att det var väldigt svårt att få tag på lärare som ville 

ställa upp på vår undersökning, vilket även resulterade i att vi endast fick tag på en 

Svalärare att intervjua då vi gärna ville ha fler för att kunna få bättre svar på våra 

frågeställningar. Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet eftersom vi använde 

oss av bandspelare och intervjuade lärare som arbetade mest med barn som har 

invandrarbakgrund. Lärarna kunde svara på våra frågor och vi fick ut mycket nyttig 

information om hur man kan gå tillväga för att hjälpa barn som har svenska som 

andraspråk. 

 

4.5.1 Reliabilitet och validitet  
 

Man måste beakta vissa speciella aspekter i den teknik som används, så som att 

undersökningsmetoder, mått, test och mätinstrument måste vara valida och reliabla 

för att vara användbara och lämpliga. Annars kan det uppstå en risk att dessa krav 

inte uppfylls och då har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde säger Ejvegård 

(2009).  
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Både Ejvegård (2009) och Olsson och Sörensen (2007) skriver att validitet innebär 

att man verkligen mäter det som man avser att mäta som forskare. Att mäta rätt sak. 

Begreppet validitet hänger ihop med adjektivet ”valid” vilket betyder giltig. 

Validiteten är beroende av vad undersökningen verkligen mäter, därför är det 

betydelsefullt  att undersökningen verkligen mäter det som är avsikten att den ska 

mäta (Eliasson, 2006). Vidare skriver hon att validiteten aldrig kan bli bättre än 

reliabiliteten . När insamlingen av materialet sker är det också viktigt att man 

kontrollerar att informationen som har samlats in är sann dvs. giltig (Eliasson, 2006). 

 

Olsson och Sörensen (2007) skriver att reliabiliteten är graden av överensstämmelse 

mellan mätningar med samma mätinstrument. Vi har använt oss av bandspelare 

vilket bidrar till att vår studie får en god reliabilitet/noggrannhet eftersom vi kan gå 

tillbaka och kontrollera ordagrant vad som har sagts.  

 

4.6 Etiska principer 

 

Innan vi gick ut och intervjuade skrev vi ett informationsbrev där vi poängterade om 

de forskningsetiska principerna. Vi anser att det är väldigt viktigt att de som ingår i 

vår undersökning är medvetna om de etiska principerna.  

 

Olika regelverk skyddar personer som ingår i forskningsprojekt. Sekretess och 

konfidentialitet innebär en säkerhet för personer som ingår i en undersökning, så att 

obehöriga inte kan ta del av det insamlade materialet. Konfidentiell innebär att 

uppgifter och information som forskaren får fram inte kommer att spridas så att 

personer eller situationer känns igen (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet 

(2002)skriver att det är viktigt att vi klargör på vilket sätt den intervjuandens bidrag 

kommer att användas alltså om det är konfidentiellt eller inte. Vidare beskriver 

Vetenskapsrådet de fyra etiska forskningsprinciperna som är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att man som forskare informerar deltagarna om vilket syfte man har med 

studien. Med samtyckeskravet menas att deltagaren själv kan avgöra om han/hon vill 

medverka eller inte. Uppgifter som kommer fram i undersökningen ska inte kunna 

peka ut personen eller platsen och ska därför behandlas med konfidentialitet. Alltså 

ska inte obehöriga kunna ta del av denna information som framkommit. Med 

nyttjandekravet menas att det insamlade materialet endast ska användas i 

forskningssyfte och den studie som genomfördes då man samlade in material. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av vår undersökning. Vi har valt att tematisera och 

dela upp resultatet i huvudrubriker samt underrubriker utifrån vår 

problemformulering. Vi har valt att presenterar resultatet under följande rubriker: 

Lärarnas tillvägagångssätt, lärarnas syn på betydelsen av elevers 

självförtroende/trygghet och föräldrarnas delaktighet samt lärarnas syn på 

modersmålet.  

 

5.1 Lärarnas tillvägagångssätt  

 

Här presenterar vi hur lärarna går tillväga för att hjälpa barn som har svenska som 

andraspråk och vad de använder för material i deras läs- och skrivinlärning.  

 

5.1.1 Språkstimulans 
  

Lärarna anser att ordförståelse och samtal är bland det viktigaste när man ska lära sig 

det svenska språket. De säger att de försöker att stimulera språket så mycket som 

möjligt till att kunna många ord och att de lägger stor vikt vid att eleverna samtalar 

med varandra, att det är viktigt att det finns en mycket ordrik miljö. Det är viktigt att 

man pratar med fullständiga meningar och beskriver exakt vad som ska göras så att 

eleverna får tillgång till mer ordkunskap. Utveckla och stimulera språket i alla 

sammanhang ses som något värdefullt och viktigt.  

 
 … då försöker jag göra så att jag stimulerar så mycket som möjligt till att kunna 

så många ord som möjligt på svenska…/…/…Alltså vi stimulerar språket, 

talspråket väldigt mycket, man ska bli… känna igen orden och få ett rikare 

språk… /…/… att man ser till att de får en att det finns mycket en ordrikt miljö 

att vi kanske inte om vi säger till de att …. gå och tvätta dig så kanske vi säger 

gå och tvätta dina händer alltså att man använder språket rikt så tänker vi 

nog…(Lärare 2) 

 

 Vi får ju samtala väldigt mycket, jättemycket på höstterminen samtalar vi ju 

hela tiden…/…/…och så pratar vi väldigt mycket. Och de är väldigt pratglada på 

den här skolan tycker jag. De kan snacka hur länge som helst och diskutera i 

samling…(Lärare 3) 

 

5.1.2 Läsning  
 

Läsning anses också som något väldigt viktigt av de flesta lärarna. Elever som har 

kommit igång med sin läsning bör ha tillgång till böcker som är relevanta för dem. 

Lärarna anser här att det är betydelsefullt att hitta bra litteratur och att man ska läsa 

olika sorts textspråk inte bara skönlitterera texter. De anser även att det är viktig att 

ta del av samhället genom att läsa nyhetstidningar.  Nyhetstidningar innehåller inte 

samma sorts texter som skönlitteratur vilket bidrar till att eleverna får möjlighet att 

utveckla sitt textspråk genom att variera.  Eleverna ska uppmuntras till att bekanta 

sig med de olika texterna och den litteraturen som finns tillgänglig i klassrummet.  
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… tycker jag att det är viktigt att man kan olika sorts textspråk…(Lärare 2) 

 

…och sen får de ju läsa enkla…/…/… Och då uppmärksammar vi ju läs och 

skrivriktningen åt vilket håll man läser då eftersom alla språk läser inte åt samma 

håll (Lärare 3) 

 

5.1.3 Skrivning  
 

Skrivning ses som något som bidrar till att eleverna blir säkrare på språket. Många av 

lärarna låter sina elever skriva mycket, blanda annat får de skriva 

ögonblicksberättelser där de får skriva om olika ögonblick som kan ha inträffat under 

dagen. Det ska helst vara ganska korta texter. Eleverna får även göra egna små 

böcker där de skriver om olika händelser. Lärarna tycker att det är viktigt att man ger 

barnen tillfälle att skriva så mycket som möjligt på egen hand. En utav lärarna säger 

att hon inte går in allt för mycket och korrigerar i stavningen och anser att det är 

jätteviktigt att de får tillfälle till att träna att skriva själva. 

 
… få de att skriva korta texter jag har jobbat med ögonblicksberättelser där man 

skriver väldigt korta texter…(Lärare 2) 

 
… skriver mycket tillsammans gör vi så att de blir säkra på språket…/…/… så 

skriver de egna såna här små böcker och det tycker jag också är jätteviktigt att de  

får träna själva liksom lite…(Lärare 3) 

 

5.1.4 Material   
 

Här beskriver lärarna vad de använder för material i undervisningen med elever som 

har svenska som andraspråk. De olika lärare har tillgång till olika material som de 

anser är bra och värdefulla att använda med elever som har svenska som andra språk. 

De nämner bland annat dator, ordspel och sagokort. Två av lärarna använder även 

Svaläromedel som de tar in i klassrummet för att underlätta för eleverna. En av 

lärarna nämner att de även använder LTG- texter i sin undervisning. 

 
 … Aha det är den här 8 sidor till exempel och den andra nyhetstidningen 

använder jag mig av…/…/... datorn sån där översättningsprogram… och 

dataprogram... uttryck, ordspel, allt sånt använde man ju, … vi har såna här 

sagokort… vi spelar spel…(Lärare 2) 

 
… man har lite enkla böcker då…(Lärare 3) 

 
… Det finns ju då lättare läromedel alltså det finns ju Svaläromedel och även det 

kan vi ju plocka in här…/…/… Man kan ju även använda sig mycket avbilder, 

ord bild. Bild ord. Just att det är lite lättare material, särskilt då för svenska 

inlärningen…(Lärare 4) 
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5.1.5 Olika uttrycksformer  
 

Här kommer det fram att lärarna även använder sig av de estetiska ämnena för att 

underlätta för eleverna med deras lärande och förståelse för det svenska språket. 

Även om man inte kan språket kan man kommunicera genom att använda sig av sitt 

kroppsspråk samt användning av teckenspråk. Allt för att underlätta och göra sig 

förstådda så mycket som möjligt. 

 
… bild och drama och sånt här så klart, dockteater, kroppsspråk om man ska 

underlätta för förståelsen… att man använder alla sina sinnen…(Lärare 2) 

 
… man får ta teckenspråk och man får ta till kroppsspråk…(Lärare 3) 

 

5.1.6 Sammanfattning 
 

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser att ordförståelse och samtal är värdefullt 

för elevernas lärande. De nämner att det är viktigt att eleverna får vistas i rika 

språkmiljöer där man använder fullständiga meningar då man talar med elever som 

har svenska som andraspråk. Det framkommer även att talspråket skall stimuleras så 

mycket som möjligt och att det är viktigt att eleverna känner igen ord och får ett 

rikare språk.  

 

Lärarna anser att läsningen är något viktigt som man också ska fokusera på. Man ska 

servera eleverna med bra och varierande litteratur så att det får pröva på olika 

textspråk. Några av lärarna nämner nyhetstidningen och att de använder sig av den 

eftersom den är speciellt anpassad för invandrare. Lärarna tar dessutom upp att de 

brukar låta eleverna skriva mycket. Skriver man tillsammans bidrar det till att man 

blir bättre på språket. Vissa av lärarna låter sina barn skriva korta 

ögonblicksberättelser och göra egna små böcker. 

 

Vidare har det framkommit att materialet spelar en viktig roll i elevernas lärande. 

Lärarna använder sig av olika slags hjälpmedel för att underlätta lärandet, såsom 

böcker och olika datorprogram. Alla lärare som har blivit intervjuade är eniga om att 

materialet inte ska vara för svårt och skall anpassas efter elevernas behov. Vidare 

framgår det i undersökningen att även de olika uttrycksformerna används för att 

underlätta förståelsen. Man använder sig då av drama, dockteater och bild, samt att 

använda alla sina sinnen. 

 

5.2 Vad anser lärarna har betydelse för elevers läs- och 

skrivinlärning  

 

Här presenterar vi lärarnas syn på betydelsen av elevers självförtroende/trygghet och 

deras syn på att göra föräldrarna delaktiga i elevernas skolarbete. 

5.2.1 Självförtroende/trygghet  
 

Självförtroende är av stor vikt för att eleverna ska kunna känna att de duger. Om 

eleverna har bra självförtroende och har någon som visar att de bryr sig om dem blir 
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de mer motiverade och lärandet kommer att kännas bra och naturligt. De flesta av 

lärarna säger att de har sett att elever med bra självförtroende presterar bättre när de 

ska lära sig det svenska språket. Här spelar lärarna också en viktig roll, genom att 

uppmuntra och bekräfta elevernas kunnande stärker de deras självförtroende och det 

bidrar till mer kunskap och lust att lära sig. Lärarna bekräftar också vikten av att 

eleverna ska känna att deras egna språk som de har med sig duger.  

 
… känner att de är duktiga i sitt eget, känner de bara det, får de mer 

självförtroende…(Lärare 1) 

 
… uppmuntran och bekräftelse när de gör rätt, de blir ju stålande glada …/…/… 

pusha för det och förstärka det så mycket som det bara går, för det ger de ju 

väldigt kick att fortsätta och vilja ännu mer…(Lärare 5) 

 

 

5.2.2 Göra föräldrarna delaktiga   
 

Lärarna anser också att det är väldigt viktigt att man gör föräldrarna delaktiga och att 

det försöker att läsa med sina barn hemma. Lärarna är även medvetna om att det 

finns föräldrar som inte behärskar det svenska språket och att det finns de som är 

analfabeter men att det i alla fall ska försöka lyssna på när barnen läser. Att få 

föräldrarna delaktiga anses vara något bland det svåraste att uppnå.  Detta är något 

som de flesta utav lärarna strävar efter. Elever som känner sig sedda och hörda både i 

hemmet och i skolan vill lära sig ännu mer.   

 

 
… men det finns ju i våra mål att vi ska göra så här att alla barn ska läsa nåt 

hemma…(Lärare 3) 

 
… det som är väldigt viktigt det är ju också att vi får de föräldrarna delaktiga så 

de hjälper till med att lyssna på läsläxa hemma, det är väl bland det svåraste 

nästan…/…/… det som är viktigt att jag är viktigt, att jag finns mina läxor är 

viktiga…(Lärare 4) 

 

5.2.3 Sammanfattning 
 

Målet att göra föräldrarna delaktiga i elevernas läsande är ett gemensamt mål för de 

flesta utav lärarna. Man försökte att uppmana föräldrarna så mycket som möjligt att 

lyssna på när barnen läser hemma oavsett om man förstår det svenska språket eller 

inte. Det är viktigt att barnen känner att de har någon som lyssnar på deras läxa och 

att det upplever att det dem gör är viktigt och betydelsefullt. Fortsättningsvis bidrar 

även detta till ett stärkt självförtroende. Om eleverna känner att de duger och får 

känna sig duktiga får de bättre självkänsla och lusten att vilja lära ännu mer. Lärarna 

poängterar även deras egen roll i detta och att det är viktigt att de själva uppmuntrar 

och ger sina elever trygghet, eftersom det bidrar till stärkt självförtroende.  
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5.3 Lärarnas syn på modersmålsundervisning 

 

I följande del av resultatet tar vi upp om det finns något samarbete mellan 

klasslärarna och modersmålslärarna på skolorna. Vidare tar vi upp hur lärarna ser på 

modersmålundervisningen och om de anser att den påverkar elevernas lärande.  

5.3.1 Samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare  
 

Lärarna anser att samarbetet mellan klassläraren och modersmålsläraren är väldigt 

litet. De enda gångerna de träffar på modersmålslärarna är om de råkar springa på 

varandra i korridoren. En utav lärarna nämner även att målet på skolan är att det ska 

finnas ett samarbete emellan dem men att det i dagsläget inte alls förekommer. Detta 

på grund av att modersmålslärarna måste befinna sig på olika skolor runt om i 

kommunen och då är tidsbristen stor för att det ska kunna ske något samarbete. 

 
… Och jag har inte heller haft kontakt med modersmålsundervisningen… 

Tyvärr. Det hade varit bra med mer samarbete. Jaa…(Lärare 1) 

 
… mycket lite eftersom det är så här att modersmållärarna de kommer ju hit en 

kort stund vi ses i korridoren och hejar och så där ibland…(Lärare 2) 

 

 … Alltså de kommer ju inte till min klass… sen rycker ja på dem i korridoren 

ibland…(Lärare 3) 

 
 plus minus 0…absolut inte…vi har aldrig möte med de, vi ser de knappast 

aldrig……(Lärare 4) 

 
 … aha i dags läge finns det inget samarbete alls.  Vi önskar och målet är 

egentligen att det ska finnas ett samarbete men tyvärr finns det inte…(Lärare 5) 

 

5.3.2 Modersmålsundervisningens påverkan 
 

De flesta lärarna anser att modersmålsundervisningen har en viss påverkan på läs- 

och skrivinlärningen men alla har inte märkt det på sina elever i dagsläget. En av 

lärarna säger att hon inte vet om det påverkar läs- och skrivinlärningen.  

 
 Ja visst gör den det…(Lärare 1) 

 
Jag vet inte om det påverkar läs- och skrivinlärningen…(Lärare 2) 

 
 Det kan vi nog inte påstå att vi har märkt någonting av…(Lärare 3) 

 

5.3.3 Fördelar med modersmålsundervisning  
 

De intervjuade lärarna anser att elever som kan sitt modersmål har lättare att ta till 

sig det svenska språket och kan därmed lättare uttrycka sig. De säger även att man lär 

sig språket parallellt och att det går hand i hand. Ju mer eleverna känner att de blir 

duktigare på sitt språk desto mer ökar deras självförtroende. En av lärarna säger att 

hon är övertygad att om man kan flera språk får man därmed ett rikare språk vilket 

bidrar till att man kan känna igen fler ord oavsett om det inte är på ens hemspråk. 
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… alltså det berikar ens svenska språk om man har nån modersmålsundervisning 

det tror jag… att kan de sitt modersmål bra då tycker jag också att de kan 

uttrycka sig bra och bättre…(Lärare 2) 

 
Jag antar att det påverkar eftersom det är..man lär sig ju parallellt…. det går i 

hand i hand så att säga…(Lärare 3) 

 

 

5.3.4 Modersmål bidrar till att lättare lära sig ett nytt språk 
 

Här var de flesta lärarna positiva till att kunna flera språk. De anser att man oftast har 

lättare att lära sig ett nytt språk om man redan har ett eget modersmål som man redan 

behärskar. Kan man läsa och skriva på sitt modersmål kan man lättare gå vidare i det 

nya språket och lär sig det.  

 
 Dem är ju så mycket mer bekanta, det blir en fast punkt för dem att det vet att 

dem har någonting att gå tillbaka till…(Lärare 1) 

 
 Kan du läsa och skriva på ditt eget modersmål så har du ju mycket lättare och att 

ta till dig svenska språket. Och kunna och läsa skriva där. Det hänger ju ihop har 

du ett gediget eget språk så hjälper dig ju till det vet vi…(Lärare 4) 

 

5.3.5 Bevara sitt eget språk  
 

Två av lärarna säger att de upplever att eleverna har modersmål för att de vill bevara 

sitt egna hemspråk och hålla det vid liv. Att bevara sitt ursprung och sin identitet.  

 
… när de läser det med modersmål det handlar nog mer om att de vill bevara sitt 

hemspråk och hålla det vid liv… (Lärare 5) 

 

5.3.6 Läser och skriver eleverna på modersmålet?  
 

Här är alla de intervjuade lärarna eniga om att deras elever läser och skriver på sitt 

hemspråk, men inte i klassen. Läsa och skriva gör eleverna när de har 

hemspråksundervisning. Lärarna har även nämnt att skolbiblioteket har böcker på 

olika språk och att eleverna kan låna hem och läsa på sitt hemspråk.  

 
… vårat bibliotek så har vi ser till att vi har böcker på olika hemspråk så det 

finns ju… (Lärare 2) 

 
… läser dem när de har hemspråk, för det är rätt kul att läsa på omdömena för 

där står det om de kan skriva på sitt eget språk och om de kan läsa på sitt eget 

språk… (Lärare 4) 
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5.3.7 Sammanfattning  
 

Alla av de intervjuade lärarna säger att det inte har upplevt att det finns något 

samarbete med modersmålslärarna. Detta på grund av att modersmålslärarna får röra 

sig runt om i kommunen på de olika skolorna så att de inte hinner med att samarbeta. 

Alla är eniga om att de skulle vilja se mycket mer samarbete och att de tror att det 

hade gett positiva effekter. Två av lärarna nämner att målet på deras skola är att det 

ska finns ett samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren men att detta 

tyvärr inte går att uppnå. 

 

Vidare säger fyra av lärarna att de tror att modersmålsundervisningen påverkar 

lärandet men att de inte märkt något av det på sina nuvarande elever. De anser att om 

man kan sitt modersmål så har man mycket lättare att ta till sig ett helt nytt språk. De 

säger att ju mer man kan sitt modersmål desto mer stärks självförtroendet. Två av 

lärarna anser att eleverna går på modersmålsundervisning för att bevara sitt språk och 

sin identitet. På frågan om eleverna läser och skriver på modersmålet svarade alla 

lärare att eleverna gör det men att de inte gör det i klassen. När eleverna har 

modersmål läser och skriver de så klart på modersmålet. Sedan har skolbiblioteket 

böcker på elevernas modersmål så de kan läsa hemma också.  
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6 DISKUSSION 

 

I diskussionsdelen diskuteras det som vi kommit fram till i resultatdelen med hjälp 

av genomgången litteratur. Vi kommer även att koppla till vår egen erfarenhet då vi 

båda är uppvuxna med svenska som andrspråk. Syftet med undersökningen var att ta 

reda på hur lärare hjälper elever som har svenska som andraspråk med deras läs- och 

skrivinlärning. De problemformuleringar vi har utgått ifrån är: Lärarnas 

tillvägagångssätt, lärarnas syn på betydelsen av elevers självförtroende/trygghet och 

föräldrarnas delaktighet samt lärarnas syn på modersmålsundervisningen. 

 

6.1 Lärarnas tillvägagångssätt 

 

Här presenterar vi de olika tillvägagångssätt som lärarna använder sig av i sin 

undervisning. Vi tar upp bl. a språkstimulans, läsning, skrivning, material och olika 

uttrycksformer som hjälper eleverna i deras lärande. De olika rubrikerna är kopplade 

till litteratur som användes i bakgrunden och lärarnas svar i undersökningen. 

6.1.1 Språkstimulans 
 

Samtalens upplägg i klassrummet har stor betydelse för att andraspråkselever 

framgångsrikt ska ta till sig det andra språket skriver Gibbons (2006). Vidare skriver 

hon att lärarna ska sträva efter att eleverna talar med varandra och uppmuntra till 

detta så mycket som möjligt. I resultatet framkommer det att många av de 

intervjuade lärarna anser att samtal är något mycket viktigt för att ordkunskapen ska 

utvecklas så mycket som möjligt. Genom våra egna erfarenheter av miljöer där det 

samtals mycket kan vi relatera till att det är väldigt viktigt med rika språkmiljöer där 

man får tillfälle att samtala så mycket som möjligt. Vidare säger de intervjuade 

lärarna att en ordrik miljö stimulerar och bidrar till att elever som har svenska som 

andraspråk lär sig många ord på svenska. Calderon (2006) säger att språk, identitet 

och lärande är tätt sammanlänkande och att vi därför måste ge elever med svenska 

som andraspråk möjligheter att vidareutveckla sitt språk. Vygotskij (1999) skriver att 

en viktig plats i människans språkliga utveckling är ord. Det är att lära sig att referera 

de enskilda begreppen som de enskilda orden står för. Som tidigare nämnt så arbetar 

lärarna mycket med att utveckla elevernas ordkunskap och ordförståelse. Bergman 

och Sjöqvist (2001) skriver att om man diskuterar ord och begrepp bidrar det till att 

man får utmärkt träning i muntlig färdighet samt att ordinlärningen och grammatiken 

hela tiden går hand i hand. I resultatet framkommer det även att det är viktigt att man 

utvecklar och stimulera språket i alla sammanhang, alltså att man talar med 

fullständiga meningar hela tiden. Detta tar även Björk (1999) upp då hon skriver att 

förmågan att tala, läsa, lyssna och skriva inte sker enbart på lektionerna utan i alla 

sammanhang.  

 

Språket är beroende av miljön, det är genom de intryck som miljön ger som vi 

samtalar. Barnen vistas i många olika miljöer vilket ger dem erfarenhet som bidrar 

till samtal (Svensson 2005). Lärarna försöker att samtala med sina elever i alla lägen 

och miljöer hela tiden för att stimulera språket.  
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6.1.2 Läsning 
 

Enligt Ladberg (2003) är läsningen grunden för det mesta av skolarbetet. Vidare 

menar Ladberg att även språkbehärskningen är viktig när man ska lära sig läsa. Om 

man inte behärskar språket är det svårt att veta vad som komma skall i texten. I 

resultatet framkommer det att läsning anses som något mycket viktigt av de flesta 

lärarna. De anser att elever som har kommit igång med sin läsning ska ha tillgång till 

mycket litteratur som är relevant för dessa barn. Bergman och Sjöqvist (2001) säger 

att genom arbete med skönlitterära texter kan man pendla mellan bas och utbyggnad 

i språket. Gibbons (2006) nämner att en språklig och kulturell omgivning där 

eleverna får tillgång till en mängd olika lässtrategier för att kunna utvecklas till en 

god och säker läsare är viktigt. Torpsten (2008) och Gibbons (2006) nämner också 

att det är viktigt att ha tillgång till en mängd olika litteratur eftersom det bidrar till att 

eleverna utvecklar deras sociala förståelse och historia samt att det är viktigt att 

anpassa denna litteratur efter elevernas behov. I resultatet framkommer det att lärarna 

serverar sina elever med olika litteratur för att de ska få tillgång till olika textspråk.  

De anser att det är viktigt att man läser både skönlitterära texter och tidningar för att 

man genom detta får tillgång till att utveckla sitt textspråk eftersom man varierar 

litteratur. De tar även upp betydelsen av att uppmärksamma läsningens riktning 

eftersom alla språk inte läser åt samma håll. Vi har upplevt att genom läsning av 

olika texter har bidragit till ordförståelse och mer utvecklat språk. Det har även 

bidragit till att man hela tiden vill läsa mer och svårare texter. Vi har blivit serverade 

med olika slags litteratur både i skolan och i hemmet. 

 

6.1.3 Skrivning 
 

Gibbons (2006) säger att det är av stor vikt att vi utvecklar ordförrådet samtidigt som 

vi arbetar med läs- och skrivinlärningen. Lärarna anser att skrivningen bidrar till att 

eleverna blir säkrare på språket. Benckert (2001) betonar vikten av att låta eleverna 

skriva utan att gå in och rätta för mycket, på så sätt får de tillfälle till att träna och 

utveckla språket. Detta framkommer även i resultatet då några utav lärarna låter sina 

elever skriva småtexter utan att hon går in och rättar för mycket för att de ska kunna 

träna sig och utvecklas så mycket som möjligt. De flesta av lärarna låter eleverna 

skriva så mycket som möjligt, och skriver även tillsammans med eleverna så att de 

kan bli säkrare på språket. Björk (1999) tar upp att elevers lust till att läsa och skriva 

utvecklas under gemensamma läs- och skrivupplevelser. Vidare skriver hon att 

barnets tro på sig själv som en god läsare och skrivare växer under de gemensamma 

läs och skrivstunderna.  Alleklev och Lindvall (2003) anser att man utvecklas till en 

god läsare genom att få tillfälle till att skriva mycket. I resultatet framkommer det 

enbart att lärarna anser att skrivningen är mycket viktig, men det är ingen som tar 

upp att skrivningen kan bidra till att man utvecklas till en god läsare.  

 

6.1.4 Material 
 

Lärare har i uppgift att förse eleverna med lämplig och väl anpassad litteratur skriver 

Gibbons (2006). Bilderböcker och ordböcker kan användas som hjälp innan barnen 
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lärt sig läsa (Harding& Riley, 1993). Litteratur som är anpassad efter varje elevs 

förutsättningar och erfarenheter bidrar till att kunskaper och intressen betonas 

(Gibbons, 2006). De flesta av lärarna använder sig av olika material så som dator, 

ordspel och sagokort.  De använder sig även av olika nyhetstidningar som finns i 

specialutgåvor som är anpassade för invandrare. Lärarna använder sig också av 

Svaläromedel som de brukar plocka in i klassrummet för att underlätta för elever 

som har svenska som andraspråk. Datorn används mycket som ett hjälpmedel då det 

även innehåller olika program bland annat ett översättningsprogram där eleverna kan 

gå in och med hjälp av bilder sätta ord på olika begrepp. 

 

6.1.5 Olika uttrycksformer 
 

Gibbons (2006) anser att förförståelsen kan byggas upp genom att språket anpassas 

för barnet och att innehållet är förståeligt, detta kan åstadkommas genom att vara 

mycket konkret. Eleverna får förförståelse genom att sjunga sånger och läsa rim och 

ramsor (Benckert, 2002). Detta är något som de flesta av lärarna nämner. De betonar 

vikten av att använda sig av de olika uttrycksformerna som stöd för att underlätta 

lärandet. Barn som inte kan någon svenska kan göra sig förstådda och förstå i alla 

fall, genom kroppsspråket och teckenspråket. De tar även upp att de använder sig av 

drama, dockteater och bild för att underlätta för förståelsen samt att använda alla sina 

sinnen.  

 

6.2 Vad anser lärarna har betydelse för elevers läs- och 

skrivinlärning  

 

Här presenteras lärarnas syn på betydelsen av elevers självförtroende/trygghet och på 

synen om föräldrarnas delaktighet kopplat till resultat och bakgrund.  

6.2.1 Självförtroende/trygghet  
 

Genom att berömma och uppmuntra uppnår eleverna ett gott självförtroende. 

Självförtroendet kan vara avgörande för elevernas språkliga utveckling och 

motivation (Ladberg 2000). Vidare anser hon att det är betydelsefullt att stärka 

barnens självförtroende för att deras utveckling ska stimuleras. I resultatet 

framkommer det att lärarna anser att självförtroendet är viktigt för att eleverna ska 

känna att de duger. De flesta av lärarna säger att om eleverna har ett gott 

självförtroende och har någon som visar att de bryr sig om dem och uppmuntrar de 

presterar de bättre när de ska lära sig det svenska språket. Lärarna spelar en viktig 

roll i detta sammanhang. Genom att bekräfta och uppmuntra elevernas kunnande 

stärks elevernas självförtroende vilket bidrar till mer kunskap och lusten att lära sig 

mer. Här kan vi bekräfta att självförtroende och trygghet är viktig för att man ska 

våga uttrycka sig. Många gånger har vi själva upplevt att man vill säga något på 

svenska men att man då inte har vågat på grund av rädslan för att säga fel. Taube 

(2007) anser att om man vill skapa goda läsare med gott självförtroende måste 

läraren sträva efter en positiv klassrumsatmosfär. Magnusson (1986) och Elmeroth 

(2008) tar båda upp att det är viktigt att lärarna visar eleverna att deras språk och 

kultur har betydelse eftersom detta ger stöd till elevernas identitets och 

kunskapsutveckling. Vidare skriver Elmeroth (2008) att en pedagogisk 
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grundförutsättning för att eleverna ska utvecklas är att de får bli sedda och hörda. 

Även de intervjuade lärarna bekräftar vikten av att visa eleverna att deras språk som 

de har med sig duger och att förstärka det så mycket det bara går för att de ska känna 

sig trygga och självförtroendet ska växa.  

 

 

6.2.2 Föräldrarnas delaktighet  
 

Eftersom barnens skolgång påverkas av föräldrarnas erfarenheter och åsikter är det 

viktigt att skolan försöker samarbeta med hemmet, detta för att stärka elevernas 

självförtroende och skapa trygghet (Elmeroth, 2008). Lärarna i undersökningen 

påpekar att de vill få föräldrarna delaktiga i barnens läxor, även om de inte kan det 

svenska språket. Lärarna menar med detta att föräldrarna kan lyssna av sina barn när 

det läser sina läsläxor även om de själva inte förstår, det ger barnen en känsla av att 

de är viktiga och att deras läxor är viktiga. Taube (2007) anser även att läraren ska 

sträva efter att det finns goda kontakter med hemmet. Men detta anses vara bland det 

svåraste att uppnå menar två av de intervjuade lärarna, dock är det något som de 

strävar efter. Även vi har upplevt att våra föräldrars delaktighet i våra läxor har haft 

positiv inverkan på vår inlärning och utveckling. Genom att våra föräldrar blev 

engagerade i våra läxor upplevde vi oss som viktiga och självförtoendet stärktes mer 

och mer. 

 

6.3 Lärarens syn på modersmålsundervisningen  

 

I denna del presenteras om det finns något samarbete mellan klasslärare och 

modersmålslärare, modersmålsundervisningens påverkan, fördelar med 

modersmålsundervisningen samt vikten av att bevara sitt första språk.  

 

6.3.1 Samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare  
 

En utav lärarna nämner att målet på skolan är att det ska finnas samarbete mellan 

modersmålläraren och klassläraren men att detta är något som i dagsläget inte alls 

förekommer. Alla de intervjuade lärarna är eniga om att samarbetet är väldigt lågt på 

deras skolor och detta på grund av att modersmålslärarna måste befinna sig på olika 

skolor runt om i kommunen och att det är därför väldigt lite tid över för att det ska 

finnas något samarbete. Elmeroth (2008) anser att andraspråkslärare, 

modersmålslärare och klasslärare bör samarbeta för att skapa en interkulturell 

lärmiljö. Eftersom klasslärare är experter på sina ämnen och andraspråkslärare och 

modersmålslärare är experter på språkutveckling bör dessa därför samarbeta för att 

de ska ske någon utveckling. Även Magnusson (1986) poängterar att det är viktigt att 

läraren samarbetar med de övriga lärarna på skolan. Som tidigare nämnts är 

samarbete något som är väldigt svårt att uppnå enligt de intervjuade lärarna.  

 

6.3.2 Modersmålsundervisningens påverkan 
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Lärarna i undersökningen anser att modersmålsinlärningen har en viss påverkan på 

läs- och skrivinlärningen men att de dock inte har märkt något av det på sina 

nuvarande elever.  Cummins och Schecter (2003) anser att tvåspråkighet i de flesta 

skolor ses som ett problem istället för en resurs. En av lärarna anser att 

modersmålsundervisning påverkar elevernas lärande eftersom de kan gå tillbaka till 

språket och känna att de är duktiga vilket bidrar till att deras självförtroende blir 

stärkt.  

 

 

6.3.3 Fördelar med modersmålsundervisning 
 

Elever som kan sitt modersmål har lättare att ta till sig det svenska språket och 

därmed lättare att uttrycka sig anser de intervjuade lärarna. Elmeroth (2008) säger att 

genom modersmålsundervisningen utvecklas modersmålet och att detta sedan bidrar 

till att man lättare kan bli flerspråkig. Lärarna säger att man lär sig språket parallellt 

och att det går hand i hand. Ju mer de känner att de blir duktiga på sitt språk desto 

mer ökar deras själförtroende. En av lärarna säger att hon är övertygad om att 

kunnandet av flera språk bidrar till att man får ett rikare språk vilket i sin tur leder till 

att man känner igen fler ord oavsett om det är på ens modersmål eller inte. 

Hansegård (1968) anser att om man blir flerspråkig så har man tillgång till en bredare 

litteratur och kan kommunicera med flera människor på olika språk. 

 

 

6.3.4 Modersmål bidrar till att lättare lära sig ett nytt språk  
 

Lärarna anser att om man redan har ett modersmål och behärskar det kan man lättare 

ta till sig ett nytt språk. De anser att om man kan läsa och skriva på sitt modersmål 

kan man lättare gå vidare i det nya språket. Även Lagberg (2003) och Hyltenstam 

(1996) skriver att barn som har ett annat modersmål bör först lära sig läsa på sitt eget 

språk för att sedan kunna gå vidare och börja läsa på det nya språket. För att 

resultatet ska bli så bra som möjligt bör barnen lära sig att läsa på sitt modersmål 

först och främst. Einarsson (2004) skriver att de flesta tvåspråkiga har lättare att ta 

till sig ett nytt språk och att tvåspråkighet ger dem ett större perspektiv på livet. 

Benckert (2001), Taube (2007), Svensson (2005) och Ladberg (2003) säger att det är 

viktigt att läraren uppmärksammar att elevernas modersmål är lika viktigt som det 

språket som talas i skolan. Detta är något som inte framkommer i resultatet. Det 

kommer dock fram att lärarna själva är medvetna om att modersmålet är något 

viktigt för eleverna som är tvåspråkiga, men det framkommer inte något om att de 

uppmuntrar och visar sina elever att de ska bevara sitt språk eller inte. Beijer skriver 

att de elever som har goda kunskaper i sitt modersmål och även andra språk kan 

lättare lära sig svenska (Beijer, 2006).  

 

 

6.3.5 Bevara sitt eget språk 
 

För de flerspråkiga människorna är språket och identiteten bindande (Ladberg, 

2003). Barn som inte vill prata sitt modersmål behöver stöd för sin identitet. Det 
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handlar inte om att barnet inte kan prata två språk parallellt utan det handlar om att 

barnet inte känner trygghet i sin identitet. Lärarna säger att de upplever att eleverna 

går på modersmålsundervisningen mest för att de vill bevara sitt hemspråk och hålla 

det vid liv. De vill bevara sitt ursprung och sin identitet. Paulin (1993) skriver att 

syftet med modersmålsundervisningen är att elever som har ett annat modersmål än 

svenska ska utveckla sitt eget språk och genom detta få självkänslan stärkt och en 

klar uppfattning om sig själv och sin livssituation. Vidare skriver Paulin (1993)  att 

vägen till kunskap om ursprunget, historia och sammanhang kan man få genom 

språket, eftersom språket är en del av identiteten. Vi har under vår uppväxt och 

utbildning upplevt att genom modersmålsundervisning kommer elever närmare sitt 

ursprung och viljan att bevara det egna språket stärks. 

 

6.3.6 Läser och skriver eleverna på modersmålet? 
 

Lärarna i undersökningen svarar att barnen läser och skriver på modersmålet, men 

bara när det har modersmålundervisning. Barnen använder sig inte av modersmålet i 

klassrummet där den svenska undervisningen pågår. Ingen av de intervjuade lärarna 

har nämnt något om de positiva effekterna på läs- och skrivinlärningen som kan 

uppstå om barnen läser och skriver på modersmålet. Däremot menar Benckert (2001) 

att om man uppmuntrar barnen till att läsa och skriva på sitt modersmål bidrar det till 

att de har lättare att minnas språket.  

6.4 Vidare forskning  

 

Genom att göra denna undersökning har det väckts funderingar och intresse för att 

under en längre period observera och se exakt hur lärarna går tillväga i sin 

undervisning för att hjälpa elever som har svenska som andraspråk. Vi skulle även 

vilja göra jämförelser mellan olika skolor för att se om det finns några likheter och 

skillnader i lärares undervisningssätt. 

 

Fortsättningsvis hade det varit intressant att intervjua eleverna och se vad de anser 

om sin skolgång och vad de har för inställning till modersmålet och svenska som 

andraspråk.  

6.5 Slutsats  

 

Avslutningsvis vill vi nämna att barn som har svenska som andraspråk behöver 

uppmuntran och bli accepterade för den de är. Vi som jobbar ute i skolorna ska visa 

att det språk som de har med sig och pratar hemma är lika betydelsefullt som det 

svenska språket. Det är viktigt att barnen lär sig det svenska språket men det är 

samtidigt väldigt viktigt att de behärskar sitt modersmål för att kunna utveckla det 

svenska språket.  
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BILAGA 1 
 

Informationsbrev till lärarna  
 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter på högskolan i Kalmar som går sista terminen på 

lärarprogrammet. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om hur man hjälper 

barn som har svenska som andraspråk med deras läs- och skrivinlärning. Vi skulle 

behöva intervjua några andraspråkslärare samt klasslärare som har elever med 

svenska som andraspråk. Vi skickar härmed några av frågorna som vi kommer att 

ställa.  Ni kommer i intervjun att vara anonyma och svaren kommer endast användas 

i examensarbetet inte i något annat syfte. Vi har tänkte att spela in intervjuerna för att 

underlätta för oss.  Vi och vår handledare är de enda som kommer att ta del av det 

inspelade materialet.  

 

Vi skulle vilja att ni hör av er så snart som möjligt och meddelar tid och plats som 

passar er för intervjun. Har ni frågor så kan ni kontakta vår handledare Gunilla 

Gunnarsson, tel 0480-446445, gunilla.gunnarsson@hik.se eller oss Irma Sikiric 

is22ce@student.hik.se och Emina Hrnic eh22fh@student.hik.se    

 

Frågor till intervjun: 

 

 Berätta hur ni arbetar med läs- och skrivinlärning med elever som har 

svenska som andraspråk? 

 Beskriv vad du anser hjälper elever med svenska som andraspråk till en 

positiv läs och skrivinlärning? 

 

 Har eleverna modersmålsundervisning? 

 

  Beskriv hur samarbetet mellan modersmålsläraren och 

klassläraren/Sv2läraren går till? 

 

 Läser och skriver eleverna på båda språken? Beskriv hur de gör när de läser 

böcker och annat i undervisningen. 

 

 Har du upplevt att modersmålsundervisningen påverkar läs- och 

skrivinlärningen? Om ja, berätta hur?  

 

 Beskriv vad du använder för material för att underlätta för elever med 

svenska som andraspråk? 

 

 

Mvh Emina & Irma 

 

 

 

mailto:gunilla.gunnarsson@hik.se
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor  

 

 
 Berätta hur ni arbetar med läs- och skrivinlärning med elever som har 

svenska som andraspråk? 

 Beskriv vad du anser hjälper elever med svenska som andraspråk till en 

positiv läs och skrivinlärning? 

 

 Har eleverna modersmålsundervisning? 

 

  Beskriv hur samarbetet mellan modersmålsläraren och 

klassläraren/Sv2läraren går till? 

 

 Läser och skriver eleverna på båda språken? Beskriv hur de gör när de läser 

böcker och annat i undervisningen. 

 

 Har du upplevt att modersmålsundervisningen påverkar läs- och 

skrivinlärningen? Om ja, berätta hur?  

 

 Beskriv vad du använder för material för att underlätta för elever med 

svenska som andraspråk? 

 

 

 

 

 

 
 

 


