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Författare: Zejnebe Musliu, Stephanie Skärheden 
 

Titel: Svenska som andraspråk 
En kvalitativ studie av utformningen av undervisningen inom andraspråksinlärning 

 
Engelsk titel: Swedish as a second language 
A qualitative study about the teaching forms in second language learning. 
 

Abstract 
A qualitative study about the teaching forms in second language learning. 
 
The purpose of this qualitative study is to understand and examine the problem and 
reason why second language pupils have difficulties reaching the goals of the 
curriculum in “Swedish as a second language”. The study is based on interviews with 
two second language teachers and Vygotskijs and Antonovskys theories. The interviews 
with teachers gave a broader view on why these difficulties exist and what 
consequences might occur. This analysis shows that there can be different reasons as to 
why pupils can not reach the goals in their second language that are set for them. The 
reasons can be various because a majority of these pupils escaped to Sweden as refugees 
and they carry with them very different backgrounds and experiences. Factors such as 
pupil´s health, interrupted native language, lack of understanding in the second 
language and social- and cultural differences play an important role in second language 
acquisition. Another significant factor and part in this writing is the classroom teaching 
and how the teacher conducts the lessons taking pupils’ backgrounds, conditions and 
capabilities into consideration. This study also observes similarities and dissimilarities 
in second language learning that includes pupils with different native languages learning 
Swedish as a second language. In all the study shows that teachers do not teach, base or 
plan their education through scientific methods. The teachers explained that they work 
in a concrete way with second language learners that have recently been introduced to 
the Swedish language because that, according to them, is the best and most helpful way 
for these children to learn the Swedish language. The study also showed that the 
teachers have a huge role as educators because besides the knowledge in Swedish and 
other subjects the educators also have to teach them social skills. In addition to that they 
also need to have the ability to know the pupils individually to know when the pupil is 
open, calm and mindset for learning or when the pupil is absentminded and needs just to 
be calm and do something where concentration is not needed.   

 
Nyckelord 
Svenska som andraspråk, mångkulturellt, måluppfyllelse, modersmål, 
andraspråksinlärning  
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1 Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt land och vi lever i ett samhälle som genomsyras av olika 
språk. Till språk hör kulturer, traditioner och religioner eftersom det är dessa faktorer 
som tillsammans bidrar till att skapa en individuell identitet hos människor. Språk är 
alltså något som associeras med identitet och självkännedom och därför är det mycket 
vitalt för elever i den svenska skolan att behärska det svenska språket och hitta en 
identitet som kombinerar ursprunget med det svenska. Identitet börjar formas i tidig 
ålder även om den förändras ständigt. För andraspråkselever handlar detta om att hitta 
en balans mellan sin kulturella bakgrund samtidigt som man tar del av det svenska 
samhället där ny kultur, traditioner och religioner finns. Oavsett om barnet föddes i 
Sverige eller kom hit som tvååring eller tioåring finns den kulturella bakgrunden, 
eftersom det är något man uppfostras och växer i.  
 
Att hitta en balans mellan ens tidigare livssituation och den man lever i när man 
kommer till ett nytt land är en process för alla som flyttar till ett nytt land men 
framförallt för barn eftersom deras verklighetsuppfattning inte är fullkomlig än. Med 
detta menas att ett barns identitet byggs upp av sin verklighetsuppfattning samt i 
samband med omgivningen den växer upp i. Däremot menar Wedin (2002) att när ett 
barn byggt upp sin habitus, dvs verklighet, attityd och värderingar utifrån den grupp den 
tillhör och ser sin habitus som den riktiga verklighetsbilden tar det tid för barnet att få in 
nya värderingar och attityder när det kommer till ett land som genomsyras av en annan 
habitus. Wedin (2010:112ff) understryker detta genom påståendet att människor inte 
äger enbart en identitet utan flera som ständigt varieras av alla input vi får från 
omvärlden. Författaren tar också upp att människor väljer identitet dvs. beteende, åsikter 
och uttryck beroende på i vilken omgivning individen befinner sig i. Dessa faktorer gör 
att språket är en nödvändighet för barn då man genom att behärska språket förstår 
omvärlden ur ett annat perspektiv eftersom man förstår det som händer runt omkring en 
och varför. Ett andraspråk handlar inte enbart om att lära sig att läsa och skriva på det 
nya språket utan även att förstå språkets kultur och kunna associera språket till egen 
verklighet och världsbild men samtidigt även förstå andras. 
 
Det finns många elever på dagens skolor som har svenska som andra- eller tredjespråk 
och de eleverna ska få möjligheten att utveckla sitt andraspråk tillräckligt för att det ska 
ligga på samma nivå som deras förstaspråk. Detta understryks av Torpsten (2006:7) som 
i sin avhandling Ett monokulturellt erbjudande menar att “elever med annat förstaspråk 
än svenska har behov av att vidareutveckla förstaspråket samtidigt som de måste lära sig 
ett nytt språk, svenska som andraspråk, till en nivå som motsvarar förstaspråksnivå”. 
Utöver att andraspråkselever ska kunna det svenska språket måste de också ha grundliga 
kunskaper i engelska eftersom det är ett kärnämne och obligatoriskt för alla 
styrdokument som svenskan då det också tillhör kärnämnena. Detta innebär att 
andraspråksbarn ska lära sig att behärska svenska samtidigt som de ska lära sig engelska 
för att kunna uppnå målen och klara av skolgången. Enligt Torpsten (2006:7) behöver 
eleverna ha goda kunskaper i såväl sitt förstaspråk som i sitt andraspråk för att kunna 
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utvecklas till flerspråkiga individer samt för att kunna ta till sig den utbildning som ges i 
vårt svenska utbildningssystem. 
 

1.1 Problematisering 
Det finns barn i dagens skolor som deltar i svenskundervisningen trots att de inte förstår 
och kan hänga med i undervisningen. Det är orättvist mot barn att deras studier ska ske 
under omständigheter där de inte stimuleras och utmanas för att utveckla språket och 
andra ämneskunskaper. Dessa hinder leder till att elever inte når målen som finns i 
läroplanen och SVA:s (svenska som andraspråk) kursplan. I en undersökning och 
fördjupad analys som gjorts av PISA (2005:4) kan man läsa: 

 
Många studier under senare år visar att elever med utländsk bakgrund resultatmässigt presterar 
sämre i skolan som grupp jämfört med infödda elever, dvs elever som är födda i Sverige och 
vars föräldrar likaså är födda i Sverige (Pisa 2005:4).  

 
PISA (2005) nämner också invandrarelevernas underpresterande resultat som ett 
genomgående problem under hela skolgången samt när de lämnar skolan och ska 
integreras på arbetsmarknaden. Det är skolans ansvar att se till varje elevs behov och 
förutsättningar och att de tillgodoses genom att de får ingå i en grupp där 
undervisningen är anpassad till deras språknivå. Elever som hamnar i grupper med en 
undervisning som inte är anpassad för dem får inte möjlighet att visa de kunskaper de 
besitter för att sedan kunna utvecklas. Det är av hög relevans att dessa elever får 
möjlighet att komma ikapp andra elever då det är ett stort problem om en majoritet av 
eleverna med annat modersmål än svenska inte når målen, vilket ställer till problem för 
dem såväl under skolgången som i vuxenlivet.  
 
Det huvudsakliga syftet och problemområde som vi anser är viktigt och ligger till grund 
för detta arbete är måluppfyllelsen bland andraspråkselever. Våra funderingar bygger på 
erfarenheter under VFU- (verksamhetsförlagd utbildning) perioder där vi upplevt att 
många andraspråkselever inte når upp till målen på grund av ett bristfälligt språk. 
Eftersom det finns många olika språk på våra skolor har vi emellanåt också upplevt att 
det har varit ett större hinder för vissa elever som inte har en språklig anknytning till det 
svenska språket, som exempelvis det svenska alfabetet. Andra faktorer som kan försvåra 
språkinlärningen är elevers bakgrund och aktuella livssituation, där eleven är tankspridd 
och inte kan fokusera på skolan. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skildra hur två lärare i svenska som andraspråk arbetar.  
 
Vår frågeställning är: 
Hur organiseras undervisningen och vilka metoder använder sig lärarna av i 
andraspråksundervisningen? 
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1.3 Styrdokument 
Dagens undervisning i svenska som andraspråk samt bedömning av 
andraspråkseleverna ska utgå från kursplanen i svenska som andraspråk i Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lgr11).  
 
Kursplanen i svenska som andraspråk syftar till att eleven ska utveckla kunskaper i och 
om det svenska språket. I undervisningen ska eleverna utveckla det svenska språket i 
såväl tal som skrift samt utveckla förmågan att kunna uttrycka sig inom olika 
sammanhang och med olika syften. Eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar och 
kunskaper ges möjlighet att kommunicera på svenska utan att för höga krav på elevens 
språkliga korrekthet ställs. Eleven ska såväl få möjlighet att utveckla kunskaperna inom 
det svenska språket, dess normer, språkets uppbyggnad, olika uttal samt hur språkbruket 
kan variera (Skolverket, 2011).  
 

1.4 Historik 
Den ökande arbetskraftsinvandringen i slutet av 1960-talet ledde till diskussion inom 
utbildningspolitiken som handlade om att forma utbildningar för människorna som 
bodde i Sverige. Denna diskussion uppstod då samhället hade förändrats och blivit 
alltmer mångkulturellt. Man ansåg därför att anpassning av utbildningen var en 
nödvändighet. Dessa åsikter ledde till att ämnesområdet svenska som andraspråk 
började utvecklas och blev ett eget ämne inom grundskola, gymnasium och högre 
utbildning (Fridlund 2011:17). Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation vars 
uppgift är att främja demokrati och mänskliga rättigheter.  Europarådets 
rekommendationer kring andraspråksundervisning var att alla som flyttade till ett annat 
land inom Europa hade rätt att få minst 200 timmars andraspråkundervisning. Fridlund 
nämner i sin avhandling också att Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska 
Arbetsgivarföreningen (SAF) år 1970 slöt ett avtal om språkundervisning för 
nysvenskar i överensstämmelse med Europarådets rekommendationer. 
Andraspråksundervisningens huvudsakliga syfte var att få in de nya medborgarna i det 
svenska samhälls- och arbetslivet (Fridlund 2011). 
 
Under slutet av 1970-talet utvecklades arbetet inom andraspråksundervisning och det 
nya begreppet svenska som främmande språk (SFS) uppstod och skulle bli ett skolämne 
i den svenska skolan. Skolöverstyrelsen utarbetade också HINVA- programmet 
(Invandrarna och Utbildningsväsendet) där det bland annat föreslogs att svenska som 
främmande språk skulle bli ett enskilt ämne i alla skolformer. Lärare skulle också få 
möjlighet till utbildning för att kunna undervisa i svenska som främmande språk. Dock 
skrev Skolöverstyrelsen till regeringen år 1980 att SFS skulle ses som ett komplement 
till kursplanen i svenska och inte som ett självständigt ämne. Detta förklarade man med 
att eleverna behöver ett stödämne i skolan under skoltid tills de fått tillräckligt med 
språkliga kompetenser i svenska som främmande språk för att sedan få vara med i den 
ordinarie undervisningen. Vissa var kritiska till detta beslut och ansåg inte att 
regeringens beslut att SFS endast skulle ses som ett stödämne var korrekt och uttryckte 
detta med: “Att SFS ännu är ej ett eget ämne har förödande konsekvenser för 
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undervisningens status, för tjänstekonstruktionen och för lärarkontinuitet” (Fridlund 
2011:27).  
 
Fram till 1982 användes begreppet svenska som främmande språk men ändrande sedan 
namn till den benämning som den har idag: svenska som andraspråk, då ämnet skulle 
utgå från den engelska terminologin “second language learning”. 1987 blev svenska 
som andraspråk ett eget ämne inom lärarutbildningen för elever i årskurs 1-7 i 
grundskolan. Trots etableringen av svenska som andraspråk i den svenska skolan dröjde 
det fram till 1989 innan gymnasieelever fick möjligheten att läsa svenska som 
andraspråk. Det fanns de som var kritiska mot SvA då kursplanen innehöll samma mål 
som den vanliga svenskundervisningen. Man ansåg att invandrarelever kunde ha samma 
kursplan som de svenska barnen eftersom det handlade om samma mål att uppfylla. 
Denna åsikt kritiserades av andra som menade att lärarna skulle få möjlighet att arbeta 
med målen på det sätt som gynnar andraspråkseleverna mest. Man argumenterade 
utifrån att även om det är samma mål som ska uppnås innebär det inte att man ska 
arbeta med dem på samma sätt i svenska som andraspråk som i den ordinarie 
svenskundervisningen. Trots att svenska som andraspråk hade funnits som ett ämne 
sedan 1970-talet valde man att inte ha med SvA:s kursplan i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) eftersom man tyckte att det inte överensstämde 
med andra mål och riktlinjer i läroplanen. Det dröjde fram till 1995 innan svenska som 
andraspråk blev etablerat som ett eget ämne och blev en del av kursplanen (Fridlund 
2011:27ff). 
 
1.5 Andraspråksinlärning 
Andraspråksbarn ingår i kategorin flerspråkiga barn som av Musk och Wedin 
(2010:10f) förklaras med fyra olika kriterier som kännetecknar tvåspråkighet. De fyra 
kriterierna är ursprung, kompetens, funktion och attityder. Med flerspråkigt ursprung 
menar författaren att man har lärt sig att behärska två eller flera språk i hemmet då det 
talas hemma av infödda talare. Kompetenskriteriet syftar på de språkliga kunskaperna 
barnet har inom de olika språken. Ena språket kan vara fullständigt då man behärskar 
det och kan variera språket utefter sammanhang, till skillnad från det andra språket där 
kanske endast meningsfulla yttranden och uttryck finns som språkliga kompetenser.  
Funktionskriteriet rör sig om hur man faktiskt använder språken i sitt vardagliga liv och 
om man kan uttrycka det man vill säga med språket samt vilka krav omgivningen har 
kring språket. Det fjärde kriteriet som är attityder innefattar individens uppfattning om 
sin flerspråkighet samt andras uppfattning om att man är flerspråkig. Man lägger 
tonvikten på olika kriterier beroende på kontext och vad som är relevant i det skedet. 
 
Sverige började på 1960-talet arbeta med andraspråksforskning och det har funnits olika 
slutsatser kring inlärning. Fel och avvikelser inom andraspråket undersöktes och man 
ansåg att det berodde på förstaspråkets inflytande i målspråket, dvs. att grammatiska 
strukturer och regler från modersmålet översätts och används i det andra språket. (Bjar 
och Liberg 2010:40ff). Denna process benämns för interferens och innebär att 
förstaspråket intereferar, eller stör, inlärningen av nya vanor, strukturer och regler inom 
inlärarspråket. Under 1960-talet förändrade psykologin och språkvetenskapen synen på 
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andraspråksinlärning. Bjar och Liberg förklarar detta: “Indikationer på språkets 
medföddenhet, biologiska bas, och universella egenskaper visade sig även i det språk 
som andraspråksinlärare producerade” (2010:41). Detta innebar att man började studera 
andraspråksinlärarnas avvikelser mer utförligt och noggrant. Man kom fram till att felen 
som andraspråksinlärare gör inte beror på interferens som man länge hade trott. Istället 
beror det på själva utvecklingen av inlärningen oavsett förstaspråk och att göra typiska 
fel i språket är alltså en naturlig del av processen. Utvecklingsprocessen hos 
andraspråksinlärare och de stadier man genomgår i språket för att utveckla målspråket 
var väldigt lika de stadier som barn genomgår när de lär sig modersmålet och utifrån 
detta började man fundera om andraspråksinlärning och modersmålinlärning är samma 
typ av process. Dessutom fann man att inlärare med två olika modersmål gjorde 
liknande avvikelser på andraspråket. Detta innebär alltså att oasvett modersmål sker 
samma avvikelser i andraspråket. Författarna belyser också att utvecklingsprocessen ser 
likadan ut då man lär sig språket i samma ordning och stadier. I samband med dessa 
upptäckter introducerades även termen interimspråk (eng.=interlanguage) som ger 
förklaring till de systematiska strukturer som inlärarspråket faktiskt har. Utvecklingen 
gick från att se inlärarspråket som ett avvikande och felaktigt språk till att studera 
inlärarspråket som ett begripligt språk. Författarna betonar även att interimspråk är 
metodiska och universella som vilket annat språk som helst. Inlärarspråket har inga 
specifika regler som inte något annat språk har utan både interimspråket och 
förstaspråket innehåller samma struktur.  
 
Abrahamsson och Hyltenstam (2010:30ff) förklarar också vilka paralleller som finns 
åldersmässigt mellan första-och andraspråksinlärning och skriver följande: “Naturligtvis 
kan vi genast konstatera att inlärningen av ett andraspråk efter puberteten eller senare i 
livet inte utmynnar i samma dystra resultat som vid sen förstaspråksinlärning”. Alla 
andraspråksinlärare kan påbörja att lära sig ett andraspråk vid 13 års ålder eller senare 
utan några större svårigheter och med minimum ansträngning, uppmuntran eller tid, 
dock är en utländsk brytning svårt att bli av med efter denna ålder. Dessa fakta talar för 
att en kritisk period enbart har betydelse för förstaspråksinlärningen. Termen kritisk 
period används inom biologin och avser en avgränsad tidsperiod i utvecklingen och där 
vissa färdigheter eller kunskaper måste stärkas för att språket ska utvecklas maximalt. 
Om stimuleringen inte sker i denna period blir konsekvenserna att färdigheterna aldrig 
utvecklas ordentligt och att språkkunskaperna inte kommer att vara fullständiga 
(Abrahamsson & Hyltenstam (2010:30ff). 
 
Abrahamsson och Hyltenstam redogör även för termen “träningshypotesen” som har 
föreslagits som en mild version av kritisk period. Författarna förklarar termen kritiskt 
period och skriver:  

Termen kritisk period är nära förknippad med den typ av beteendeutveckling som har en 
plötslig och välavgränsad början och ett slut, resulterar i “allt eller inget”, är en följd av 
instinkt eller medföddhet, är icke-inlärd och utan återvändo, samt för vilken faktorer 
(t.ex. grad av motivation) inte spelar någon avgörande roll (2010:229).  
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Enligt “träningshypotesen” kan en person lära sig ett andra, tredje, fjärdespråk osv., 
fullkomligt så länge förstaspråksinlärningen har utvecklats normalt och fullständigt. 
Denna hypotes grundtanke är att om språkmekanismen, som innefattar språkliga 
färdigheter, en gång lärt sig att behärska ett språk till fullo kan man lära sig det fler 
gånger utan några svårigheter. Det finns även observation som visat att barn verkar 
kunna lära sig ett språk lättare än vuxna samtidigt som språkkunskaperna når samma 
nivå som den inföddas. Dock är det få vuxna inlärare som uppnår detta resultat, vilket 
talar för en mer kraftfull hypotes än en kritisk period. Författarna belyser även att man 
ofta refererar till en annan hypotes som heter mognadshypotesen och syftar på att 
språket som ska läras in oberoende på om det är det första, andra eller tredje måste 
starta inom den kritiska perioden om man har som avsikt att lära sig språket på en 
infödd nivå. Denna hypotes huvudtanke är att förmågan att lära sig andra språk minskar 
efter en viss ålder trots att förstaspråksinlärningen har haft en naturlig utveckling. 
 
1.5.1 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning 
Wedin (2010:179ff) menar att antalet elever som börjar den svenska skolan och har en 
annan språklig bakgrund än svenska blir allt vanligare. Det finns barn som börjar skolan 
i passande ålder, exempelvis vid sju års ålder där läs- och skrivinlärningen precis börjat 
och då kan de behärska både svenska och andra språk utan att det blir ett hinder för 
dem. Andra elever har mycket goda kunskaper i sitt modersmål men ligger inte på 
samma nivå som de enspråkigt svenska eleverna när det gäller kunskaper i det svenska 
språket. Vidare finns det också elever som inte kan tala eller skriva på svenska när de 
kommer till skolan men har tillräckliga kunskaper i ett eller flera andra språk. Elevernas 
förkunskaper är en viktig del av lärandeprocessen då de har en inverkan på hur 
andraspråkselever ska lära sig att läsa och skriva på svenska. Wedin betonar också att 
det är rimligt och självklart att barn lär sig att läsa och skriva på det språk som de förstår 
bäst. Det är därför av stor betydelse att svenska skolor ändrar undervisningsformen för 
att ge andraspråkselever förutsättningar att använda sig av tidigare språkkunskaper för 
att inta nya kunskaper. Wedin (2010:180) tar också upp att modersmålet har betydelse 
för andraspråksinlärning och skriver att det är väsentligt med samarbete mellan 
klasslärare och lärare i modersmål samt svenska som andraspråk. Detta eftersom 
undervisning som utgår från barnens språkliga bakgrund gynnar elever som kommer 
ifrån hem där andra språk än svenska talas. Wedin tar upp ett exempel: ”Exempelvis 
kan barn som ännu inte behärskar svenska uppmuntras att skriva på sitt modersmål även 
utanför modersmålsundervisningen” (2010:180). Barn uppmuntras att skriva egna sagor 
och berättelser och detta kan modersmålsläraren använda sig av genom att be eleverna 
skriva sagor på modersmålet som sedan kan redovisa för eleverna i den ordinarie 
undervisningen. Wedin betonar att detta är ett exempel på hur man kan underlätta 
elevernas kunskapsutveckling med hjälp av modersmålsundervisningen. 
 
1.5.2 Halvspråkighet 
Hyltenstam och Lindberg m.fl (2011:34ff) redogör för begreppet (dubbel) 
halvspråkighet som innebär att man har ett halvt behärskande av modersmålet och ett 
halvt behärskande av andraspråket. Halvspråkighet innebär alltså att man har 
otillräckliga kompetenser i båda språken eftersom utvecklingen av modersmålets 
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avbryts då man genomgår en språkbytesprocess. Detta kan uppstå om modersmålet har 
upphört att utvecklas utan att individen besitter grundliga kunskaper i modersmålet. 
Vidare argumenterar författarna att: “Avbruten eller bristande utveckling av 
modersmålet antogs undergräva de begreppsliga och de känslomässiga förutsättningarna 
för utveckling av ett andra eller ytterligare språk” (2011:335).  Uppfattningen om 
halvspråkighet har flera besläktade ideologiska påståenden men den utgår främst från att 
modersmålet har en vital funktion för individens språkutveckling. Detta påstående ingår 
i begreppet modersmålsideologi och framhäver att en infallsvinkel är att kompetenser 
eller färdigheter har ett viktigt samband med att tala detta språk som infödd. Det är 
genom bristfälliga kunskaper i lexikala och semantiska fält som en inlärare löper störst 
risk att hamna i halvspråkighet. Lexikala fält innefattar kunskap om ordens form och 
innebörd, t.ex att använda rätt ord, med rätt form i rätt sammanhang (2011:265ff). 
Semantiska fält handlar om ord som tillhör ett fält då de orden har samma innebörd i 
grunden men variationen av dem olika orden beror på sammanhang. Exempelvis: man - 
pojke- kille- gosse osv. (2011:189ff). Författarna belyser detta genom att skriva: 
“Halvspråkighetens handikapp anses vara resultatet av en brist på djupare kompetens” 
(2011:336). 
 
 

2 Tidigare forskning 
Wedin (2010:173) skriver att det i den svenska grundskolan finns elever med svenska 
som andraspråk och att nästan 18 procent av denna grupp består av elever med ett annat 
modersmål än svenska. Detta innebär att det finns en variation av språk i denna grupp 
samt variation av andra ämneskunskaper. Denna grupp av elever har dock sämre resultat 
än de enspråkiga svenska barnen och detta innebär att den svenska skolan inte lyckats 
ge de förutsättningar och möjligheter för att nå skolframgång som de enspråkigt svenska 
eleverna har fått. Vidare nämns att dessa resultat har blivit synliga i statistiken och detta 
beror på flera faktorer, både sociokulturella och kulturella. Även om det inte går att 
fastställa något enskilt specifikt som ligger till grund för detta är sämre läs- och 
skrivförmåga en bidragande faktor till dessa resultat. Vidare skriver Torpsten (2006:21) 
följande: ”Då vår svenska skola syftar till att vara så jämlik som möjligt kan dock inte 
skolans mål sättas lägre för andraspråkselever än för förstaspråkselever”. 
I gruppen av elever med ofullständiga betyg som lämnar grundskolan är invandrarelever 
överrepresenterade. De har alltså inte befogenhet att söka till gymnasieskolan. Detta 
anser Engström helt beror på att skolan misslyckats med sitt uppdrag, dvs. att vara en 
skola för alla (2008:8). 

 
Skolverket (2005) anser att det är svårt att direkt belägga vad som orsakar skillnaderna i 
betygsresultat mellan elever med svensk och med utländsk bakgrund, men några faktorer lyfts 
särskilt fram. Familjebakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och anknytning till 
arbetsmarknaden, boendemiljö samt familjens integration i det svenska samhället spelar stor roll 
för dessa elever när det gäller att uppnå målen i skolan. Elever som anlänt till Sverige efter sin 
ordinarie skolstart uppvisar sämre resultat än de som kommit i tidig ålder till Sverige. Hur 
språkundervisningen är organiserad samt hur skolan bemöter elever med utländsk bakgrund har 
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stor betydelse, och här har skolan problem trots att utbildningens mål är “en skola för alla” 
(Engström 2008:6). 
 

Behovet av språkutvecklande insatser i skolan tillgodoses inte när det gäller våra 
andraspråkselever. Elever med svenska som modersmål har ett basförråd med 7 000-10 
000 ord som de sedan lär sig att bygga vidare på och utveckla i skolans olika ämnen. 
För nyanlända elever som integreras i den svenska skolan ser det helt annorlunda ut. De 
får delta i undervisning där samtal med såväl lärare och elever sker på svenska vilket i 
sin tur leder till krav på elevens förmåga att bruka det svenska språket. De förekommer 
även svårigheter och förvirring över hur man ska bedöma andraspråkselevernas 
skolresultat. Har läraren svårt att bedöma sina elever eller inte kan stödja 
språkinlärningen på ett korrekt sätt kan undervisningen i svenska som andraspråk bli 
betydelselös och elevens motivation till att lära sig kan minska drastiskt (Torpsten 
2006:7, Skolverket 2003:10). Torpsten beskriver i sin avhandling att hon under sin tid 
som andraspråkslärare erfarit att skolan ställer alltför höga krav på elever med svenska 
som sitt andraspråk (2006:8). Wedin (2010:175) betonar också att elever som har 
svenska som andraspråk tillbringar större delen av sina skoldagar i en klass med vanlig 
svenskundervisning och att det är upp till samtliga lärare att ha detta i åtanke och se till 
alla elevers läs- och skrivutveckling. Ämnet svenska som andraspråk fås ej att fungera 
som språkundervisning då det ofta genomförs av svensklärare och även bedöms som 
stödundervisning. Detta är något som även Skolverket (2003) bekräftar. De skriver 
följande: 
 

Ett av de allvarligaste problemen inom fältet är att den kunskap som finns om svenska 
som andraspråk, och som det här kommentarmaterialet ger en god introduktion till, inte 
alltid kommer till användning ute i skolorna. Trots att Sverige har en lärarutbildning i 
svenska som andraspråk, som började utvecklas vid universiteten 1973 och som 1988 
fick formell status, handhas undervisningen ute i skolorna fortfarande ofta - oftast faktiskt 
- av lärare som inte har någon utbildning alls i ämnet (Skolverket, 2003:8). 

 
Svenska som andraspråk kan därför ofta betraktas som en enklare variant av den 
ordinarie svenskundervisningen. Enligt Torpsten (2006:7) har en stor del av våra 
andraspråkslärare brist på ämneskompetens, vilket i sin tur utgör en fara gentemot 
ämnets status såväl som mot andraspråkseleverna och utvecklingen inom andraspråk. 
I Torpstens avhandling belyses även att åtgärdsprogram skrivna för elever med 
invandrarbakgrund är formulerade på ett sätt som kan anses negativt kategoriserande 
och diskriminerande. Många lärare kan, med andra ord, se invandrarelever som en brist 
istället för en tillgång, då man fokuserar på hinder och svårigheter samt belastning 
(2006:22f). 
 
Wedin (2010:174) berör också betydelsen av interaktion i skolan och uttrycker att 
interaktion är en viktig del av det social-interaktionalistiska perspektivet eftersom man 
lär sig att läsa och skriva i interaktion med andra och eftersom det är på detta sätt 
språkutvecklingen påbörjas och utvecklas. Det sociokulturella perspektivet anser att 
skrift sker i sociala och kulturella kontexter och inte bör studeras avskilt från detta. 
Elever med utländsk bakgrund uppnår, som tidigare nämnts, inte samma resultat i den 
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svenska skolan som de svenskfödda eleverna. Enligt tidigare undersökningar av 
Skolverket är det pojkar som varit boende i Sverige fem till åtta år vid grundskolans slut 
som visat sämst resultat. Även flickor med icke svensk bakgrund har haft sämre resultat 
i jämförelse med svensk-födda flickor (Engström 2008:27). 
 

2.1 Yttre påverkande faktorer 
Resultaten i skolan, såsom betyg, skiljer sig mellan elever med olika etniska 
bakgrunder. Faktorer som kan påverka elevens lärande kan ha ett sociokulturellt 
sammanhang, dvs. en yttre påverkan. Engström (2008) anser att exempel på sådana 
faktorer kan vara följande; 
 
Elevens vistelsetid i Sverige. Elever som kommit till Sverige strax innan tonåren har 
svårast att uppnå goda resultat i skolan. Detta till största delen beroende på bristande 
språkkunskaper då eleven inte hunnit utveckla sitt svenska språk. 
 
Föräldrarnas ekonomiska situation. Föräldrar till elever med utländsk bakgrund har ofta 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vilket kan bero på låg utbildning i 
hemlandet. Dessa grupper har därför ofta en lägre inkomst och är i behov av 
socialbidrag. Engström (2008:28) anser att det faktum att elever med utländsk bakgrund 
uppnår sämre skolresultat till stor del beror på familjens ekonomiska situation, då 
föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättningsgrad är lägre. 
 
Boendesegregation. Enligt Engström (2008:28) har boendesegregationen en negativ 
effekt på den svenska skolan likvärdighet, då andelen lågutbildade är högre i områden 
med hög invandrartäthet. 
 
2.1.1 Möjliga åtgärder 

I Engströms rapport (2008:29) kan man läsa om förslag som ges till förbättring för 
elevers likvärdighet i skolan. Exempelvis kan de elever som kommer som nyanlända till 
Sverige erbjudas skolplats där balansen bland eleverna är lite mer neutral. Områden 
med över 70 procent invandrarbarn har, trots engagerade lärare, svårare att säkerställa 
en jämngod skola för alla menar Integrationsverket (2005) En valfrihet att få välja skola 
skulle därför kunna minska segregationen. 
 

2.2 Inre påverkande faktorer 
Utöver de yttre påverkande faktorerna finns det även, enligt Engström (2008:32ff), ett 
antal inre påverkande faktorer, med andra ord hur eleven upplever undervisningen och 
skolan. Faktorer som kan inverka på elevens attityd gentemot skolan kan vara följande; 
 
Elevens sociala samspel. En god stämning och sammanhållning i klassen är en viktig 
aspekt vad gäller elevens välmående och chans till utveckling. Enligt en undersökning 
av Skolverket år 2004 har det framkommit att svenska elever känner att relationen 
mellan lärare och elev har utvecklats samt att man känner sig tryggare i skolan. 
Undersökningen visar dock att invandrarelever istället känner sig mindre trygga. Flickor 
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med utländsk bakgrund i de lägre skolåren är de som känner sig minst trygga samt har 
känt sig mobbade medan pojkar med utländsk bakgrund är de som trivs sämst i skolan. 
 
Elevens inkludering. Lärarens roll är att se till att alla elever ska få samma möjlighet till 
att utvecklas för att komma ut ur skolan med lika villkor. Tyvärr kan olikheter mellan 
invandrarelever och svenskfödda elever ses som avvikelser. Detta i sin tur kan leda till 
ett ”vi-och-dom-perspektiv”. 
 
Elevinflytande. Skolans elever vill vara mer delaktiga i skolan vad gäller arbetssätt, 
prov, läxor etc. visar en undersökning från Skolverket (2004). Tyvärr har flertalet elever 
väldigt lite inflytande i skolans arbetsmiljö. Enligt en undersökning av Gunvor Selberg 
(Elevinflytande i lärandet, 1999) visade det sig att elevinflytande samt ansvar och 
lärande är kopplat till barnens eller elevens hemmiljö. Barn som växer upp i en mer 
demokratisk hemmiljö har ofta en större fördel när det kommer till inflytande än elever 
som kommer från en mindre demokratisk hemmiljö, då detta inte ger samma 
förutsättningar för inflytande och deltagande. 
 
Klassrumsklimatet. Under en längre tid lever invandrarelever under ett lågt anseende 
vilket är emot skolans ställning då viss typ av osynlig rasism kan förekomma gentemot 
invandrarelever. Detta kan visa sig genom exempelvis blickar eller utanförskap. Hur 
läraren bemöter eleven är också en del av hur eleven kan bli påverkad av 
klassrumsklimatet. En pedagog som bemöter och synliggör alla elever skapar ett gott 
klassrumsklimat medan en lärare som bara bemöter en del eller inga elever skapar ett 
sämre klassrumsklimat. En lärare som inte bemöter alla sina elever på ett gott sätt kan 
skapa oroskänslor hos eleverna och en känsla av att de inte duger. 

Konflikter mellan etniciteter. När individer med olika etnicitet och uppfattningar möts 
kan det uppstå konflikter. Att ha tydliga regler i skolan blir då centralt. Förutsättningar 
för ett bra klassrumsklimat med ett gott lärande är att alla behandlar varandra med 
respekt, såväl lärare som elever (Engström 2008:32ff). 

 
2.3 Bas och utbyggnad 
Bergman och Abrahamsson (2011:598) skriver att det som krävs för en tillförlitlig 
bedömning av elevernas kunskaper är en kontinuerlig uppföljning av elevers 
språkkunskaper, som ska ingå i undervisningen. Lärdom om elevers pågående 
kunskaper är en väsentlighet för skolan för att kunna ta till de resurser som krävs och ge 
elever de förutsättningar de har rätt till för att kunna komma framåt i egen 
språkutveckling. Skolan behöver veta om eleven behöver gå i en särskild nybörjargrupp, 
förberedelseklass eller ha anpassad undervisning. Dessa synpunkter på 
språkbehärskning tas även upp av Viberg. En viktig del enligt Viberg är skillnaden 
mellan bas och utbyggnad. Bergman & Abrahamsson (2011:298ff) förklarar begreppen 
och skriver: “Basen omfattar det som alla som talar ett visst språk som modersmål 
behärskar av det språket” (2011:599). Detta innebär alltså de kunskaper som man 
normalt har inom sitt modersmål innan man börjar skolan. Utan att ha gått i skolan kan 
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ett barn behärska språkets ljudsystem som betyder att barnet har ett felfritt uttal av den 
varietet av modersmålet och språket som talas i omgivningen. 
 
Barnet har också före skolåldern skapat en förståelse kring språkets grammatik och kan 
genom en omedveten inlärning ha rätt morfologi (=språkets struktur, böjning och 
bildning) och sammanställa meningar med korrekt ordföljd. Barn före skolåldern förstår 
också sammanhanget mellan syntaktiska system med få undantag. Större delen av detta 
invecklade system som svenska grammatiken består av lär sig barn instinktivt innan 
skolåldern. Bergman och Abrahamsson beskriver begreppet baskunskaper och vilka 
delar av språkförmågan som omfattas genom att skriva: “Baskunskaper omfattar också 
förmågan att hantera språket i större enheter än ljud, ord och böjningsformer, satser och 
meningar” (2011:599). Baskunskaper innefattar också samtalsstrukturen, alltså 
kapaciteten att ta del i samtal samt förstå och bli förstådd. Begreppet avser även 
textstruktur som innebär att man på ett tydligt och sammanhängande sätt kan tala för att 
lyssnaren ska förstå innehållet.  
 
Bergman & Abrahamsson (2011:599) redogör för begreppet utbyggnad och skriver att 
den första delen av processen handlar om att lära sig att läsa och skriva samt förstå 
anknytningen mellan skrift och tal. Detta är en grundpelare som sedan ger möjligheter 
till att förvärva de kunskaper som ingår i utbyggnaden. Utbyggnaden innebär att 
ordförrådet ökar och man kan göra åtskillnad mellan formella och informella samtal 
genom att variera ordförrådet beroende på situation och omständigheter. Man lär sig 
också att variera ordvalet genom att utveckla en uppfattning om olika ord såsom: 
kvinna, tjej, flicka, tös, brud etc. och kollokationer, vilka innefattar olika ord eller 
meningar i språket som betyder samma sak såsom: mista förståndet - tappa fattningen. 
 
Författarna understryker att undervisningen i skolan utgår från språkets bas för att sedan 
utveckla utbyggnaden men det fungerar inte alltid på det viset med andraspråkselever. 
Det går inte att utgå från att elever har baskunskaperna i sitt modersmål och hos många 
är basen otillräcklig för att utveckla utbyggnaden. Eftersom luckorna som finns i både 
modersmålet och andraspråket inte alltid är tydliga är en ständig bedömning essentiell 
för andraspråkselever för att undervisningen ska formas utifrån deras förutsättningar. 
 
Bergman & Abrahamsson (2011:600) använder sig av följande figurer för att förklara 
bas och utbyggnad: 
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Dessa figurer visar betydelsen av att ha en bas i både modersmålet och andraspråket för 
att kunna utveckla dem. Elever som inte har fått möjligheten att utveckla modersmålets 
eller andraspråkets bas kan få svårigheter i lärandeprocessen inom andraspråket och 
andra ämnen i skolan. Detta innebär också för pedagoger att de måste ta reda på hur 
mycket andraspråkselever förstår och hur utvecklad basen är i svenska samt 
modersmålet för att undervisningen verkligen ska främja elevers utveckling. Bergman 
& Abrahamsson (2011:600f) anger kunskap och kontroll som ytterligare en skillnad där 
kunskap innebär de färdigheter man har inom ett språk och kontroll redogör för hur man 
använder dem.  
 

2.4 Grundläggande sociala och kommunikativa förmågor och 
kognitiva akademiska språkliga färdigheter 
Roessingh (2006) skriver om två begrepp som Cummins (1996) etablerat vilka ger en 
förklaring till distinktioner i andraspråksinlärning: BICS (basic interpersonal 
communicative skills) och CALP (cognitive academic language proficiency). BICS 
refererar till hur språkets flyt är hos en andraspråksinlärare, dvs. de grundläggande 
färdigheter som ett barn har vid två års ålder medan CALP syftar på elevens förmåga att 
uttrycka sig i både tal och skrift och utvecklas i samspel med andra, alltså förmågan att 
använda språket i olika syften samt på ett korrekt sätt. 
 
Roessingh (2006) tar upp “The iceberg metaphore” (isberg-metaforen) för att förklara 
hur språkinlärningen fungerar. Med detta förklarar författaren att språket som är “above 
the surface” (över ytan) innefattar BICS och ”below the surface” (under ytan) de 
färdigheter som finns, alltså CALP. BICS förklarar endast tio procent av de 
kompetenser som en akademisk inlärare har. För att förstå relationen mellan “above the 
surface” och “below the surface” ska man också förstå modersmålets roll i inlärningen. 
Distinktionen mellan BICS och CALP har Cummins sedan vidareutvecklat med hjälp av 



  
 

16 

en modell som lägger vikt vid sammanhanget och de krav som ställs på inläraren kring 
inlärningen. Modellen nedan förklarar överföringen från BICS till CALP: 
 

 
Kontexten omfattar endast den horisontella axeln och de kognitiva svårighetsgraderna 
omfattas av den vertikala axeln. Dessa två är dock oberoende av varandra. De två första 
kvadranterna (ett och två) representerar BICS, alltså det språket som finns här och nu 
samt erfarenheter. Kvadrant tre är en viktig överföring då inläraren skiftar från “lära sig 
att läsa” till “läsa för att lära”. Den sista kvadranten innebär förmågan att införskaffa sig 
metaforiska kompetenser. 
 
Cummins menar att när båda språken ligger på samma nivå och om det finns mycket 
kunskaper under ytan finns det fördelar som tvåspråkiga elever får utifrån språken. 
Fördelarna är att de har utvecklade språkfärdigheter i två språk och kan göra sig 
förstådda i båda samt att de kan utifrån dessa lära sig ytterligare fler språk då de förstår 
språkens grund. Författaren betonar också att det är få andraspråkstalare som har 
fullkomliga färdigheter på båda språken eftersom det bildas en obalans mellan första 
och andraspråket. Den viktiga faktorn för inlärningen är att de ska utveckla “below the 
surface” i antingen modersmålet eller andraspråket för att få en helhetsförståelse i 
språken. 
 
2.4.1 Språkliga faktorer 
Wedin (2010:186ff) lyfter fram tre faktorer som Cummins anser vara betydelsefulla för 
elevers andraspråksinlärning. De tre faktorerna är: fokus på betydelse, fokus på språk 
och fokus på användning. Fokus på betydelse innebär att det är relevant att 
uppmärksamma att när man läser en text innebär det inte bara att man har en bokstavlig 
förståelse utan att det är viktigt att eleverna kan förstå innebörden och kan koppla den 
till erfarenheter och känslor. Detta leder till att man får en fördjupad förståelse av det 
man läser.  
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Dessa tre faktorer är viktiga för alla barn men framförallt för andraspråkselever som 
ännu inte behärskar det svenska språket som sina svenska kamrater och därför ska 
läraren ge andraspråkselever möjlighet till att få en förförståelse kring en text innan 
läsningen. Genom interaktion och samspel kan läraren på ett tydligt sätt visa för 
eleverna hur man genom bilder, sammanhanget och annan vägledning på ett enklare sätt 
kan skapa en förförståelse. Detta är också ett sätt för barn att få lässtrategier som kan 
hjälpa dem framåt i deras utveckling. Cummins menar att fokus på språk innebär att 
elever behöver bli språkligt reflekterande och det handlar inte enbart om att lära sig 
korrekta språkliga aspekter utan även att vara medveten om relationen mellan språk och 
makt. Det som fokus på språk också innefattar är elevernas vetskap om olika språkliga 
varieteter och vilken tolkning de har samt hur de bedöms. De varieteter som ingår i 
denna faktor är framförallt gruppspråk och multietniskt ungdomsspråk som 
“rinkebysvenska”. Fokus på användning lägger stor vikt vid aktiv användning av 
språket eftersom detta anses vara centralt för skriftspråksutvecklingen. 
 
 

3 Teorianknytning 
I detta kapitel tar vi upp olika teorier av Vygotskij och Antonovsky som kan kopplas 
samman till detta arbetets syfte och problemområde. Vi inleder med Vygostkijs teori 
som handlar om hur kunskap översförs via samtal och interaktion samt vilken roll 
pedagogen har i samspelet mellan pedagog och elev. Därefter och avslutningsvis tar vi 
upp Antonovskys teori om hälsan som är en viktig faktor i all form av inlärning och 
framförallt andraspråksinlärning. 
 

3.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
Lev Vygotskij arbetade med människors utveckling, språk och lärande. Det 
sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklar kulturella förmågor, 
som att läsa, skriva, resonera etc, med andra ord hur en människa tar till sig kunskaper. 
Vygoskij ansåg att språket var ett redskap för att ta till sig kunskap. Språket i sin tur 
utvecklas genom kulturella gemenskaper. Språk är ett flexibelt teckensystem vilket vi 
kan uttrycka oss, förstå omvärlden med. (Lundgren m.fl 2010:183ff). Kunskaper och 
färdigheter som kan vara viktiga i livet utvecklas ofta i samspel med såväl familj som 
vänner och inte bara genom skolan. Människans viktigaste lärosituationer har skapats 
genom samtal och interaktion med andra människor. Enligt Vygotskijs teori är 
interaktion en förutsättning för socialt och kulturellt lärande. Att socialisera med andra 
människor med goda svenskkunskaper kan hjälpa en andraspråkselev att utveckla sitt 
eget språk, då man genom interaktionen kan lyssna och ta till sig hur det svenska 
språket är uppbyggt samtidigt som man brukar språket och lär sig att hantera det. Den 
sociokulturella processen ansåg Vygotskij vara grunden för en människas 
utvecklingsprocess. Eleven utvecklas socialt och blir en del av en gemenskap samtidigt 
som han eller hon utvecklar sitt individuella lärande (Engström 2008:44ff). 
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3.1.1 Utvecklingsteorin 

Vygotskij koncentrerar sig på människans utveckling, på förhållandet mellan människa 
och kultur samt människans utveckling som individ och samhällsvarelse. Vygotskij 
ansåg att talet, språket och skriftspråket är av central betydelse för människor och kan 
användas som ett redskap för reflektion. Vår kulturella utveckling sker i sociala möten 
med andra människor. Idag har olika typer av media, som exempelvis TV, dator och 
film, en stor påverkan som formar våra ideal, kunskaper, förståelse och värderingar 
(Engström 2008:44f). Att ta del av nya kulturer är också något som andraspråkselever 
ofta får göra, vilket anses tillhöra den svenska undervisningen. Genom att låta 
andraspråkselever samtala med andra människor samt använda sig av olika typer av 
medier kan eleven själv reflektera över den nya kulturen och ta den till sig. Elever ska få 
möjlighet att själva reflektera över det nya språket och kulturen samt få kunskaper inom 
det genom olika medel.  
 
3.1.2 Det sociala samspelet 

Samspelet mellan individ och grupp är en central del i det sociokulturella perspektivets 
lärande. Barn är helt beroende av sociala och kulturella miljöer för att få möjlighet er till 
olika val i livet (Engström 2008:15f). Språket fyller två olika funktioner; ett medel för 
social koordination av människors olika erfarenheter samt som ett viktigt redskap för 
våra tankar. I tidig ålder används talet endast som kommunikationsmedel mellan barnet 
och dess omgivande människor, det är först senare som talet utvecklas till ett ”inre tal” 
och blir väsentligt för barnets eget tänkande (Vygotskij, Lindqvist 1999:120ff). 
Vygotskij ansåg att tänkandets utveckling var beroende av språket, att språket används 
som ett verktyg till tänkande, och ett barns sociokulturella erfarenheter (Vygotskij, 
2001:165). Enligt Vygotskij ska man redan från sin födelse ses som en social varelse. 
En samhällelig gemenskap är grunden för att utvecklas som enskild individ. Vygotskij 
menade också att utveckling på kulturell grund innebär att man utvecklas genom den 
miljö som barnet växer upp under. Kultur tillägnas genom utbyte med andra. Föräldrar, 
syskon, kompisar och personal på skolan kan bli särskilt viktiga vad gäller att överföra 
olika typer av känslor, trygghet, normer och gemenskap. Då barnet dagligen utbyter 
information med dessa viktiga personer kan man därför säga att ett barns erövring av 
omvärlden är en styrd process. För en andraspråkselev kan dessa sociala möten vara 
otroligt viktiga då en nyanländ elev själv kan reflektera över hur andra människor 
uttrycker sina känslor samt ta till sig vikten av att kunna uttrycka sig både emotionellt 
och språkligt. 
 
Redan från barndomen bär vi med oss grundläggande tankar om omvärlden. Dessa 
tankar är utvecklade genom de människor man skapat en relation med samt genom de 
miljöer vi upplevt. Förväntningar som vi har är grundade genom den kultur vi lever i 
och förs vidare genom generationerna då barn deltar i de sociala samspelen (Engström 
2008:45f).  
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3.1.3 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij ansåg att människan ständigt är under utveckling, lärande och utveckling är 
något som är mänskligt. Principen med den proximala utvecklingszonen är att se att 
lärande är en ständigt pågående process (Lundgren m.fl 2010:191). 
 
I undervisningen har läraren en central roll vad gäller att utmana elevens tänkande. En 
samverkan mellan spontanitet och vetenskapligt begreppstänkande medför att barnet 
utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet samt får en slags kontroll över sina 
kunskaper. Vygotskij förespråkar så kallade “lärande möten” som innebär att både 
läraren och eleven tillför aktivitet och kreativitet. Han menar även att undervisningen 
har en väldigt stor betydelse för den psykologiska utvecklingen hos individen. Man bör 
alltid fokusera på individens möjligheter till utveckling. Att fokusera på ett redan 
uppnått mål är resultatlöst då det inte leder utvecklingsprocessen framåt utan individen 
istället släpar efter med lärandets process menar Vygotskij (Engström 2008:46f). 
 
3.1.4 Produktion och reproduktion 

Vygotskij menar att våra föreställningar om världen kan formas och förklaras som ett 
förhållande mellan produktion och reproduktion. Produktion är detsamma som 
kreativitet och finns hos alla individer, såväl vuxna som barn (Engström 2008:47f). Det 
innebär att man producerar någon form av erfarenhet som inte upplevts i verkligheten 
(Vygotskij, Lindqvist 1999:97). Det finns ett samband mellan vår fantasi och verklighet 
eftersom våra känslor och de saker vi erfarit gestaltas med hjälp av vår fantasi. Känsla, 
tanke och förnuft hör ihop. Reproduktion kan ses som den andra typen av en individs 
beteende och betyder att man upprepar eller återskapar intryck från tidigare 
erfarenheter. Reproduktion hör alltså ihop med vårt minne och är väsentligt för vårt 
tänkande. När barn leker härmar de ofta och ger uttryck för något de tidigare erfarit, 
men leken framstår aldrig på precis samma sätt som deras tidigare upplevelse. Barnen 
bearbetar istället leken på ett produktivt sätt och kan på så sätt framkalla en ny 
verklighet utifrån sina egna intressen (Engström 2008:47f). 

 
3.1.5 Aktivitetspedagogiken 

I aktivitetspedagogiken är begreppen tänkande, intresse, fantasi, kreativitet, handling 
och medvetande väsentliga. Vygotskij ansåg att skolan skulle vara en skola för handling 
där såväl läraren, eleven och miljön ständigt är aktiv.Lärarens roll är viktig och denna 
bör vara aktiv då det som utvecklar elevens färdigheter och begrepp inför livet är den 
sociala miljön som eleven vistas i. Vygotskij menar även att undervisningen ska 
utformas efter elevens intresse och kreativitet. Såväl elevens tänkande som språk ska 
ständigt vara i fokus och eleven ska få möjlighet att arbeta självständigt för att lära sig 
att lösa problem. Skolans uppdrag är även att knyta samman sambandet mellan skolan 
och samhällslivet utanför skolan.  
 
Intressen har en viktig betydelse i ett barns liv, det är en drivkraft för barns beteende 
och Vygotskij ansåg därför att undervisningen bör byggas med hänsyn på elevens 
intressen (Vygotskij, Lindqvist 1999:55f). Hans psykologiska lag lyder:  



  
 

20 

 
Innan du försöker uppmana barnet till någon aktivitet, intressera det då för denna, se till 
att upptäcka om det är moget för den, att det spänner alla krafter som behövs för den och 
att barnet självt kommer att vara aktivt och läraren bara handleder och inriktar dess 
verksamhet (Vygotskij, Lindqvist, 1999:56).  
 

Aktivitetspedagogiken belyser att innehållet i undervisningen ska kopplas till elevernas 
intresse men även att de olika ämnena måste kopplas samman med varandra. Innehållet 
bör även ha förbindelse med verkligheten. Vygotskij menar att man förbättrar sina 
villkor i livet genom kunskap om att lära och göra förändringar i livet och samhället 
(Engström 2008:48f).  
 
3.2 Antonovskys hälsoteoretiska perspektiv 
För att skolan ska kunna vara ”en skola för alla” och för att målen ska kunna uppnås 
behöver eleverna må bra och trivas samt ha självförtroende, goda relationer och känna 
trygghet. Att ha möten och dialoger med människor där man får uttrycka sina känslor 
och frågor är viktigt, även inom skolan. Att möta människor med olika bakgrunder, 
både socialt och kulturellt, och ha sociala samspel med dessa kan ha stor inverkan på 
våra framtida möten. Man får även möjlighet att se det okända hos sig själv samt 
upptäcka att samhället är uppbyggt på många olikheter och skillnader, dvs. 
identitetsskillnader, rasskillnader och livssituationer.  
 
Inom skolans värld finns det tendenser till asocialt beteende vilket visar på att skolan 
inte har tillräckligt med anknytning till livet utanför skolan. Detta medför att speciellt 
föräldrar med utländsk bakgrund har fått ett minskat förtroende för skolan, vilket i sin 
tur påverkar eleverna negativt. Det hälsoteoretiska perspektivet menar att en människas 
hälsa inte enbart påverkas av den enskilde individens psyke och fysik utan även av vårt 
samhälles utformning så som livsmiljö, livsstil och vår sociala grupptillhörighet 
(Engström 2008:49f). Att många elever med annan etnisk bakgrund inte uppnår målen i 
skolan kan vara ett resultat av föräldrarnas minskade förtroende till den svenska skolan. 
Elevens livsmiljö, livsstil och grupptillhörighet kan ha en stor påverkan på hur eleven 
själv uppfattar undervisningen. En dålig hälsa och syn på skolan, där undervisningen 
anses obetydlig, kan leda till minskad prestation inom skolarbetet.  
 
3.2.1 KASAM 

Ett centralt begrepp i Antonovskys teori (1991:38ff) är känsla av sammanhang 
(KASAM) som består av tre komponenter; begriplighet (att det som händer en är tydligt 
och begriplig), hanterbarhet (att individen kan finna tillvägagångssätt för att påverka 
och hantera sitt liv) och meningsfullhet (att livet har en betydelse och att de man möter i 
livet kräver engagemang). 

 
Ett starkt KASAM innebär t.ex. självtillit, medvetenhet om sina egna känslor, förmåga till 
problemlösning, mobilisering och resurser mot hot. Ett svagt KASAM gör att individen upplever 
brist på erfarenhet eller kunskap, inte känner sig delaktig och saknar resurser i mötet med olika 
ställda krav. Detta kan leda till oro, ångest, diffusa känslor och kraftlöshet (Engström 2008:50f). 
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Ett svagt KASAM, där eleven känner brist på kunskap och inte heller känner sig delaktig 
i undervisningen kan i sin tur leda till en känsla av hopplöshet inom skolan. Att inte ha 
tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan vara en bakomliggande faktor till ett så 
kallat svagt KASAM, då man helt enkelt inte har de språkliga resurser som krävs för att 
uppnå skolans mål och krav.  
 
Salutogenes är ett annat centralt begrepp som ingår i Antonovskys hälsoteoretiska teori 
och utgår från vad som bidrar till varför hälsan bevaras eller blir bättre. Antonovsky 
menar att alla individer kan fundera på aspekter som kan hjälpa oss att få en bättre 
hälsa. En individs personhistoria ger en helhetsbild av personens situation. Salutogenes 
utgår från så kallade ”friskfaktorer”. Det motsatta begreppet till salutogenes är 
patogenes, vilket utgår från ohälsa och riskfaktorer (Engström 2008:50ff). 
 
3.2.2 Pedagogisk modell 

Antonovsky ansåg att KASAM kunde användas som en modell för arbete med hälsa, 
lärande och förändring i skolan. 

 
Figur 1. KASAM som pedagogisk modell (Engström 2008:52). 

 
Läroplanen uttrycker en förenad syn på lärande och utveckling. Genom att samordna 
alla skolans komponenter till en helhet kan man öka elevens möjligheter till att uppnå 
målen. Det är av stor vikt att man ser elevens utveckling, lärande och hälsa som 
betydelsefull och ur ett främjande perspektiv (Engström 2008:52). 
 
 

4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för metodval, urval, förberedelser, genomförande, bearbetning, 
metodkritik och trovärdighet samt de forskningsetiska principerna.   
 
Vi har valt att undersöka hur andraspråksundervisningen ser ut på två olika skolor 
eftersom vi vill se villkor som finns för andraspråksinlärning för att få fram ifall det är 
något i undervisningen som brister och i så fall var det brister i undervisningen samt 
varför majoriteten av andraspråkselever inte når upp till målen och når skolframgång. 
Metoden som vi valde att använda för att undersöka våra frågeställningar är kvalitativ 
med intervjuer som grund. Anledningen till varför vi valt att göra just en kvalitativ 
undersökningsmetod med intervjuer som grund beror på att vi anser att vi genom 
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kommunikationen i de olika intervjuerna kunde få fram mer kunskap i hur lärare ser på 
undervisningen samt få en djupare förståelse i hur man arbetar i ämnet svenska som 
andraspråk. Intervjuerna har gjorts med två andraspråkslärare och de är från olika skolor 
och detta beslut togs eftersom vi ville få material ur ett vidare socialt och kulturellt 
sammanhang för hur andraspråksundervisningen ser ut på olika skolor.  
 
Genomförande av intervjuerna med lärarna utgick ifrån de forskningsetiska principerna. 
De forskningsetiska principernas syfte är att ge normer för vetenskapliga arbetens etiska 
grund och en hållbar relation mellan forskare och informanter eller 
undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 2002).  
 
 
Fyra huvudkrav som ska följas i skrivandet av informationsbrev eller förfrågan till barn 
eller vuxna. Kraven delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetsskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 
forskaren ska upplysa informanten om vad som ska undersökas och vad syftet till denna 
undersökning är samt vad man ber mottagaren att göra. Samtyckeskravet innebär att 
intervjuaren ska berätta om informantens roll i undersökningen samt upplysa om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan bestämma sig för att inte längre 
delta, även om intervjuerna är gjorda. Konfidentialitetskravet betyder att obehöriga 
personer inte får ta del av deltagarnas personuppgifter. All information som finns om 
deltagarna ska lagras och sparas på ett sätt så att inte deltagarna kan bli identifierade. Vi 
har valt att inte nämna städer, skolor, eller namn för att våra informanter ska få vara 
anonyma. Slutligen innebär nyttjandekravet att information och uppgifter om deltagarna 
inte får användas till något annat ändamål än forskningssyfte.  
 
Dessa fyra huvudkrav har vi haft i åtanke under hela arbetets gång. Innan och under 
intervjuerna informerade vi alla medverkande om att deltagandet var frivilligt samt vad 
vårt syfte med intervjuerna var. Inga personuppgifter har på något sätt nämnts eller 
använts i eller utanför arbetet. 
 
4.1 Urval 
Vi har valt ut våra informanter på två olika grundskolor i södra delarna av Sverige. 
Genom att ta kontakt med rektorer på olika skolor där vi vet att antalet 
andraspråkselever är stort har vi fått kontakt med lärare som undervisar i svenska som 
andraspråk. 
 
Vi har valt att intervjua två lärare från två olika skolor. Lärarna tog vi kontakt med via 
telefon och mail. Båda lärarna jobbar på skolor med hög procent invandrarelever och vi 
ansåg därför att vi kunde få ut mycket information angående 
andraspråksundervisningens villkor. Den andra läraren jobbade på en skola med en 
lägre procent invandrarelever. Anledningen till varför vi valde så lika skolor var för att 
vi ville se eventuella likheter och skillnader vad gäller elevers villkor och 
måluppfyllelse i skolan. Vi kommer senare att referera till dessa lärare som ”Lärare A” 
respektive ”Lärare B”. 
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4.2 Genomförande 
Utifrån vårt syfte att få mer insikt i hur andraspråksundervisningen formas i praktiken 
valde vi att göra en kvalitativ studie. Detta gjorde vi för att fånga upp informanternas 
egna uppfattningar och synsätt i arbetet med svenska som andraspråk. I vår kvalitativa 
studie utgick vi från intervjuer med lärare i andraspråksundervisningen. Anledningen till 
varför vi valde att göra intervjuer och inte observationer är att vi ville komma åt lärarnas 
synpunkter angående andraspråksundervisningen. Det är väldigt lätt att själv bilda sig 
egna uppfattningar under observationer, som kanske inte stämmer med verkligheten. 
Men det kan även vara så att klassrumsklimatet blir ett helt annat då man kliver in och 
observerar, vilket i sin tur leder till en uppfattning ur sitt eget perspektiv.  
 
Vi valde att intervjua lärarna på olika skolor i olika kommuner för att få något av en bild 
av hur andraspråksundervisningen i Sverige är utformad. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en mobiltelefon för att inte missa något av det som sades och efteråt 
transkriberade vi alla intervjuer. Anledningen till varför vi valde att intervjua lärarna på 
olika skolor var för att vi inte ville att lärarna skulle ha någon som helst anknytning till 
varandra men även för att få en något vidare syn på villkoren i svenska som andraspråk i 
Sverige. Intervjuerna med lärarna skedde efter skoltid i deras respektive hemklassrum 
för att få en så lugn miljö som möjligt. Frågorna som ställdes till lärarna var avsedda att 
ge en så tydlig bild som möjligt av andraspråksundervisningen från lärarens sida (se 
bilaga A). 
 
4.3 Metodkritik 
Vi valde att utgå ifrån intervjuer i vår studie. Detta eftersom vi anser att intervjuerna gav 
oss mer information än vad exempelvis enkäter eller observationer hade gjort eftersom 
vi kunde föra en konversation med lärarna och ställa följdfrågor samt få utförliga 
förklaringar till våra frågor. Vi anser detta eftersom att man genom enkäter endast får 
reda på det som finns på ytan och observationer kan endast vara tillförlitliga i viss mån 
då man ser på klassen, situationen och undervisningen utifrån eget perspektiv.  
 
Det är dock svårt att se hur bra andraspråksundervisningen funkar i praktiken med hjälp 
av intervjuerna, då man inte vet om eleverna upplever undervisningen bra och 
intresseväckande. Genom att även genomföra observationer hade vi kunnat se hur 
undervisningen är utformad samt om eleverna upplever undervisningen intressant och 
utvecklande.  
 
 

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av vår undersökning i löpande text med citat från de 
olika intervjuerna. Vi ställer vårt resultat i relation till denna studies syfte samt vår 
frågeställning och analyserar denna med hjälp av vald teori. 
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5.1.1 Villkoren för undervisningen i SvA 
Detta arbetes syfte är att skildra hur andraspråksundervisningen är organiserad i ett par 
svenska skolor. 
 
Vår undersökning visade att lärarna inte använde sig av forskningsbaserade metoder i 
undervisningen utan utgick till stor del från egna erfarenheter av 
andraspråksundersvining. Lärarna uttryckte tydligt att de la stor vikt vid att arbeta med 
konkret material för att på ett begripligt sätt redogöra för eleverna vad man pratar om. 
När vi ställde frågan till lärarna om vilken eller vilka metoder de använder sig av i 
utformningen av undervisningen svarade Lärare A: 

 
Min metod är att använda mig av konkret material. Ska jag exempelvis använda mig av hälften 
och dubbelt så tar jag fram massa exempel för att visa hur det ser ut. Här har jag två glas och 
det ena är dubbelt så stort som det andra och här får jag plats med dubbelt så mycket vatten som 
i den. 

 
Lärare B uttryckte samma sak genom att berätta just på vilket sätt de arbetar och vilka 
hjälpmedel de använder för att på ett konkret sätt arbeta med barnen och det man ska gå 
igenom: 

 
Sen har vi ju iPads då som man kan gå och låna till en hel klass om man vill och vi har någon 
här på introt så vi försöker använda den med de här apparna som handlar om läs- och 
skrivinlärning som finns med bilder till och så har vi fotat mycket från rummen här och försöker 
få in det på ett smidigt och naturligt sätt. 

 
Båda lärarna anser att det är relevant att arbeta på ett konkret och begripligt sätt med 
hjälp av bildstöd med nyanlända elever och framförallt elever som inte har gått i skolan 
tidigare och inte har hunnit skapa strategier för olika sorts inlärning. En annan 
distinktion som båda lärarna uttryckte var att man ser en markant skillnad på barn som 
har gått i skolan i sina hemländer till skillnad från de som inte alls gått i skolan, då de 
som gått i skolan har hunnit skapa sig flera strategier och kan på ett lättare sätt ta sig an 
ny kunskap och bearbeta den samt skapa en anknytning till sina förkunskaper. 
 
I våra intervjutranskriberingar observerade vi att lärarnas tankar och erfarenheter kring 
svårigheter överensstämde med varandra då båda uttryckte att elever som har en väldigt 
olik språklig bakgrund än den svenska har det besvärligt att se en samhörighet mellan 
modersmålet och det svenska språket. Lärare A hävdar: 

 
Just nu har vi hjälp i arabiska vissa timmar i veckan för det är de vi har som är allra svagast 

 
Även Lärare B betonar detta genom att säga: 

 
Det är ju så att när de är så pass nya så får man ju helt börja från grunden och bygga upp ett 
slags ordförråd parallellt med läs- och skrivinlärningen för de flesta har ju arabiska som inte 
alls har vårt alfabet och så.. 
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Arabiskan har en annan bakgrund än det svenska språket och även ett annat alfabet samt 
att man skriver från höger till vänster. Dessa markanta skillnader mellan språken 
orsakar hinder för elever som inte har tillräckliga språkkunskaper i sitt modersmål när 
de ska lära sig svenska då det inte finns någon koppling mellan språken.  
 
Om en elev har ett avbrutet modersmål och upplever svårigheter med skrift finns det 
risk för att eleven hamnar i dubbel halvspråkighet eftersom han eller hon inte har 
tillräckliga kunskaper i sitt modersmål. För att förhindra att eleven hamnar i dubbel 
halvspråkighet bör man ge eleven möjlighet att utveckla sitt modersmål samtidigt som 
han eller hon lär sig svenska (se 1.5.2). Utvecklingen av modersmålet är en viktig del i 
bas och utbyggnad (se 2.4) där författarna skriver att man i undervisningen utgår från 
basen för att sedan utveckla utbyggnad. Men för många andraspråkselever är 
modersmålet inte helt utvecklat i varken tal eller skrift och det blir då en utmaning för 
lärarna att utforma undervisningen när eleverna inte har en fullständig bas. Om eleven 
inte utvecklar sitt modersmål fullt ut och får en bas inom ett språk finns det risk för att 
eleven varken kommer få en bas i modersmålet eller svenskan. Utformningen av 
undervisningen för andraspråkselever kräver kunskaper från lärarens sida, att man har 
utförliga bedömningar samt en anpassad undervisning utifrån elevernas förutsättningar 
för att undersöka vilka kunskaper som finns och vilka som saknas.  
 
En annan svårighet som Lärare B upplever är att helt följa kursplanen med en nyanländ 
elev då man inte kan förvänta sig att en elev ska uppnå målen för sin årskurs.  

 
Om det kommer en nyanländ i femman till exempel så måste man ju backa. Man kan ju inte utgå 
ifrån att det är en normal årskurs fem och som ska vidare upp till sexan utan då får man ju börja 
från grunden liksom. Men vi har ju hela tiden läroplanen i bakhuvudet 

 
När det gäller undervisningen och hur den formas betonar både Lärare A och Lärare B 
att de jobbar konkret med konkreta material. Lärare A berättar att hon tar fram material 
för att visa samtidigt som hon förklarar. Om hon exempelvis ska prata om de 
matematiska begreppen ”hälften och dubbelt” tar hon fram olika saker för att visa 
skillnaden för att eleven på ett så tydligt och bildligt sätt förstår det. Lärare A tar också 
upp betydelsen av att ta upp det som är intressant och relevant för dem att prata om och 
arbeta med. Hon betonar att det är av hög betydelse att man arbetar utifrån elevers 
intressen och vardag för att stärka dem och säger: 

 
Jag försöker hela tiden lyfta deras erfarenheter. Jag har upplevt det att när invandrare kommer 
till Sverige så blir de sänkta på något sätt för att de inte kan språket och blir bedömd för det. Det 
är ju fel för man har ju kunskaper, bara det att man inte kan uttrycka dem för man inte kan 
språket (se bilaga A). 

 
 
Genom intervjuerna framgick det att eleverna med svenska som andraspråk gick i en 
vanlig “svensk klass” men hade ämnet svenska som andraspråk i en annan grupp. Dessa 
elever får till vardags utmana och ständigt utveckla sitt svenska språk genom att 
interagera sig med andra elever som har ett mer utvecklat svenskt språk. Med hjälp av 
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samspelet med de svenska eleverna kan andraspråkseleverna utveckla sina egna 
språkkunskaper i svenskan och på så sätt även utveckla sin förståelse.  
 
Under intervjun med Lärare B ställer vi frågan om hur gruppfördelningen ser ut och får 
följande svar: 

 
[...] Men sen har vi lite funderingar inför nästa läsår om vi ska ha kvar det här som vi kallar 
intro för de yngsta som går i klass ett och två eller om dem istället ska gå ut i sin klass med en 
gång och istället få studiehandledning och svenska A extrastöd i klassen. 

 
Som följdfråga undrar vi om hon tror att undervisningen för dessa elever skulle bli 
bättre då, varpå pedagogen svarar: 

 
Ja, alltså rent socialt tror jag för att de blir ju, de går inte att komma ifrån, men de blir ju lite 
”vi” och ”dem” när man gör en sån här grupp. Och om man tar ett exempel så i klass ett så 
jobbar ju vi som sagt mycket med läs- och skrivinlärning och de gör ju dem också i den stora 
klassen. Så det är i princip samma undervisning som bedrivs. 

 
Läraren anser att de yngre invandrareleverna skulle kunna utvecklas mer 
kunskapsmässigt såväl som socialt genom att integreras med en “riktig” klass så tidigt 
som möjligt då de i de tidigare åren arbetar med både läs- och skrivinlärning i den 
”vanliga” klassen och i den tidiga andraspråksinlärningen. Som ett komplement till 
detta skulle eleverna kunna få extrastöd i svenskan. En äldre nyanländ elev skulle 
därmed inte kunna förflyttas direkt till en skolklass då man inte arbetar på samma sätt 
med läs- och skrivinlärning i de högre klasserna. 
 
5.1.2 Sociala villkor 

Det vi kan konstatera utifrån vår frågeställning är att lärarna gör ett enormt arbete 
eftersom de ständigt måste anpassa sin undervisning utifrån elevernas förutsättningar 
beroende på hur barnet mår och hur långt de kommit i sin språkliga utveckling. Om det 
är ett flyktingbarn bör man anpassa undervisningen efter den elevens förutsättningar och 
inte glömma att det är ett barn som kräver mycket tid och ska få möjlighet att få 
utvecklas i sin egen takt. Andra faktorer som spelar in är om de har ett utvecklat 
modersmål, vilket modersmål de har, om de har erfarenheter av att gå i skolan, om det 
finns det läs- och skrivsvårigheter, vilka tidigare livserfarenheter de har och om man 
som lärare kan använda deras livserfarenheter i undervisningssyfte. Dessa är faktorer 
som en andraspråkslärare måste ta hänsyn till då det oftast handlar om barn som bär på 
väldigt många upplevelser. Man måste se till varje barn och anpassa undervisningen 
efter varje elev då dessa elever behöver detta för att utvecklas.  
 
Dessutom betonade lärarna att även den sociala processen är en stor del av 
undervisningen dvs., att eleverna förstår hur man handlar utifrån demokratiska 
värderingar, hur man ska vara mot andra. Lärare A berättar att en mycket stor del av 
undervisningen går åt att förklara reglerna som gäller i klassrummet, på rasten, både 
mot andra barn samt vuxna.  
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Vår svenska skola syftar till att vara så jämlik som möjligt och därför kan skolans mål 
inte sättas lägre för andraspråkselever än för förstaspråkselever. Då många 
andraspråkselever inte har samma basordförråd som en svensk elev kan det bli svårare 
för en invandrarelev att hänga med i undervisning som bedrivs på svenska. Torpsten 
(2006:7) beskriver själv hur hon anser att skolan ställer allt för höga krav på 
andraspråkseleverna. Ett stort problem är att svenska som andraspråk som ämne ofta 
faller då det ofta genomförs av svensklärare och ses som stödundervisning (se kap.2). 
Lärare B nämner själv i intervjun att det är svårt att bedöma andraspråkselever på 
samma nivå som en förståspråkselev; 

 
Men så är ju en svårighet när jag jobbade på (åk) 6-9 så var ju en svårighet det här med 
betygssättning och hur lågt sänker man ribban egentligen, hur hemmablind blir man. Det är ett 
problem som man hela tiden tampas med. [...] Man får försöka jämföra med ”vanliga” skolor 
hela tiden. 

 
Skolresultaten idag skiljer sig mellan elever med olika etniska bakgrunder. De 
sociokulturella faktorer som kan påverka en elevs resultat kan vara följande; 
vistelsetiden i Sverige, föräldrarnas ekonomiska situation samt boendesegration (se 2.1). 
Lärare B nämner i intervjun att många av svenska som andraspråkseleverna har svårt att 
uppnå målen i skolan. Till stor del anser hon detta bero på kort vistelsetid i Sverige men 
även otillräckliga resurser i skolan. 
 
I intervjun säger Lärare B följande: 

[...] Det finns inte någon specifik svenska A lärare utöver oss. Så i klasserna så sitter ju tyvärr 
ganska många elever som hade behövt extra stöd, men de får ju tyvärr inte de. Förr så hade vi ju 
de som vi kallar för förberedelseklass i en annan lokal här nere på skolans område. Och där så 
hade vi ju ett helt team med svenska A lärare som täckte upp hela skolan. Och sen den vanliga 
klassläraren då. Men det mellansteget har ju försvunnit nu i besparingarna. Så att svaret är ju 
att vi har alldeles för lite resurser egentligen till dem. 

 
 

6 Analys 
Vi har genom tidigare erfarenheter och observationer i skolan samt efter intervjuerna 
och tidigare forskning fått inblick hur andraspråksundervisningen ser ut och vilka 
faktorer som har betydelse. Vi har utifrån denna grund sammanfattat det som vi anser 
kan ligga till grund till varför andraspråkselever inte når målen. Framförallt har elevers 
hälsa under intervjuerna varit en återkommande tanke hos både pedagogerna.  
 
Antonovsky tar upp i sin teori hälsoperspektivet att “en skola för alla” innebär att alla 
elever ska må bra, känna trygghet och säkerhet över sig själv och sina färdigheter. 
Avvikande beteende bland eleverna visar också att skolan inte har tillräckligt med 
information om vad som händer kring elevers liv utanför skolan. Detta kan leda till att 
föräldrarna fått en misstroende mot skolan som i sin tur påverkar eleverna negativt. Att 
en elev mår bra och känner sig trygg är en förutsättning för att eleven ska kunna 
fokusera på skolan. Antonovsky anser även att elever utan sociala anknytningar utanför 
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skolan kan få svårigheter att anknyta till den svenska kulturen vilket kan leda till en 
negativ påverkan på elevernas utveckling i skolan (se 3.2). 
  
Utöver det hälsoteoretiska perspektivet tar Antonovsky även upp begreppet KASAM. 
KASAM består i sin tur av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet (se 3.2.1). Att ha ett så kallat svagt KASAM innebär att eleven inte 
känner sig delaktig eller saknar resurser i mötet med skolans ställda krav. Pedagogerna 
på båda skolorna arbetar mycket med konkret material för att skapa en begriplighet och 
dela med sig av inlärningsstrategier i sin undervisning. Att arbeta med konkret material 
i skolan kan hjälpa såväl elever med ett bra utvecklat språk som en elev med ett sämre 
utvecklat. För en andraspråkselev kan konkret material vara till stor hjälp för att kunna 
kommunicera samtidigt som undervisningen blir abstrakt och lättare att ta in. För en 
lärare kan konkret material också vara ett redskap för att göra sig förstådd. Att eleven i 
sin tur förstår läraren och syftet med undervisningen kan skapa en känsla av 
meningsfullhet i undervisningen. Antonovsky betonar också betydelsen av att ett barn 
ska må bra och känna trygghet för att kunna ha fokus på skolan och det som händer 
kring dem i sin teori hälsoperspektivet (3.2). 
 
Dubbel halvspråkighet är ett annat begrepp som har betydelse för språkinlärning och har 
sin grund i hur utvecklat modersmålet är. Elever som inte har ett utvecklat modersmål 
kan ha svårigheter med att lära sig ett andraspråk. Vibergs två begrepp bas och 
utbyggnad innefattar också modersmålets betydelse och hur utvecklad modersmålets 
bas ska vara för att kunna utveckla andraspråket. Basen omfattar det ett barn kan inom 
ett språk innan den börjar skolan och utbyggnaden hur språket utvecklas. Det som blir 
ett hinder för andraspråkselever är att basen ibland finns varken på modersmålet eller 
andraspråket och då kan inte språket heller utvecklas. Att ett barn inte har en utvecklad 
bas i varken modersmålet eller andraspråket leder till att barnet inte förstår 
modersmålets och andraspråkets alla språkliga, kommunikativa och skriftliga delar till 
fullo.  
 
Lärarna i intervjuerna ansåg att verklighetsanknytning är väsentligt i undervisningen. 
Utöver lärarnas synpunkter kring verklighetsanknytning i undervisningen framhåller 
Engström (2008) samma synpunkt genom Vygotskijs aktivitetspedagogik (se 3.1.5) och 
understryker att skolan ska forma sin undervisning efter elevernas intressen och att det 
är en del av skolans uppdrag att anknyta undervisningen till elevernas verklighet. På så 
sätt visar man för eleverna att deras tidigare erfarenheter och vardag har stor betydelse 
samt visar att man anser att deras livserfarenheter är intressanta. Även Wedin (2010) 
berör detta genom att lyfta fram att människor lär sig ett språk genom interaktion med 
andra människor samt läs- och skrivinlärning. (se 2 tidigare forskning). Antonovsky tar 
upp följande i begreppet KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som 
faktorer till inlärning och för att dessa begrepp ska uppnås krävs det att man formar 
undervisningen utifrån verklighetsbaserade kunskaper och material (se 3.1.5). Dessa två 
begrepp kan kopplas till Cummins och en av hans teorier - the iceberg metaphore som 
förklarar betydelsen av modersmålet i andraspråksinlärningen genom att betona att de 
färdigheter som finns över ytan är enbart 10 procent av elevers kunskaper. Det som 
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finns under ytan kan benämnas som basen och de färdigheter de har inom modersmålet 
eller det andra språket, dvs. desto mer utvecklad bas desto enklare är det att utveckla 
språket ovanför ytan. 
 
En lärare nämner att hon alltid försöker lyfta elevernas erfarenheter i sin undervisning. 
Detta är också något som kan kopplas samman till Antonovskys begrepp KASAM, 
vilket kan leda till att eleven känner en förståelse och meningsfullhet i undervisningen 
då man har lättare att anknyta undervisningen till livet utanför skolan. 
 
Vygotskij beskriver i sitt sociokulturella perspektiv att de viktiga kunskaper och 
färdigheter som vi behöver i livet utvecklas genom samtal och interaktion med andra 
människor (se 3.1) . Lärarens roll är att utmana eleven då fokus på ett redan uppnått mål 
är resultatlöst och inte leder eleven framåt i utvecklingen (den proximala 
utvecklingszonen, se 3.1.3). Att eleverna ska utmanas tog lärarna upp genom att klargöra 
att man måste lära känna eleverna och känna av situationen för att veta om man kan 
utmana dem till att göra något svårare och när man kan göra det.  
 
Den proximala utvecklingszonen (se 3.1.3) som ingår i Vygotskijs Sociokulturella 
perspektiv, menar att man genom att ständigt utmana eleverna får dem att utvecklas, 
även i sitt språk. Att låta eleverna prata mycket svenska tillsammans med andra elever 
som redan har ett bra språkbegrepp kan utveckla deras språkkunskaper.  

 
Precis som Vygotskij förespråkar i sitt sociokulturella perspektiv anser läraren att de 
yngre invandrareleverna skulle kunna utvecklas mer kunskapsmässigt såväl som socialt 
genom att integreras med en “riktig” klass så tidigt som möjligt då de i de tidigare åren 
arbetar med både läs- och skrivinlärning i den ”vanliga” klassen och i den tidiga 
andraspråksinlärningen. Som ett komplement till detta skulle eleverna kunna få 
extrastöd i svenskan. En äldre nyanländ elev skulle därmed inte kunna förflyttas direkt 
till en skolklass då man inte arbetar på samma sätt med läs- och skrivinlärning i de 
högre klasserna. 
 
 

7 Diskussion 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur andraspråksundervisningen formas 
och vad som kan ligga till grund för varför andraspråkselever inte uppnår målen samt 
vad eleverna anser om undervisningen. Vi har utifrån tidigare forskning och intervjuer 
försökt få en bred uppfattning kring detta. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Vi har barn i den svenska skolan som kommer från olika länder, kulturer, och bär med 
sig olika lärorika erfarenheter. Nästan alla barn som går i den svenska skolan och är 
framförallt första generationens invandrare har flytt hit på grund av oroligheter i 
ursprungslandet. Det kan se väldigt olika ut beroende på vilken världsdel och vilket land 
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man kommer ifrån men en sak har alla dessa barn gemensamt och det är att de har på ett 
eller annat sätt blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld och trauma.  
 
Undersökningar visar att majoriteten av andraspråkselever inte når upp till målen och 
därmed inte klarar av skolan. Intervjuerna med lärarna visade att de kom till Sverige på 
grund av att det var oroligt i hemlandet och lärarna berättar även om hur undervisningen 
måste formas och vad man ska ta till hänsyn till dessa barn då de är flyktingbarn som 
inte mår bra. Antonovskys teori som handlar om hälsoperspektiv tar upp faktorer som 
har betydelse för eleverna och deras skolutveckling. Ett barn måste må bra och känna 
sig trygg för att kunna koncentrera sig och ha fokus på skolan. Ett barn som kommer 
från ett land där det är krig har minnen, bilder och upplevelser från hemlandet. Hemska 
bilder och upplevelser finns kvar i huvudet och de försvinner inte bara för att barnet 
kommer till ett land där den är trygg, får gå i skolan och få mat varje dag. Traumatiska 
upplevelser kräver lång behandlingstid. Antonovsky skriver om avvikande beteende, 
vilket kan bero på tidigare upplevelser samt att barnet ännu inte funnit sin plats och roll 
i den svenska skolan och kulturen. Behandlingstiden är väldigt individuellt för varje 
barn beroende på vad de har upplevt men även hur de väljer att bearbeta och om de får 
stöd hemifrån eller hur situationen må vara. Därför kan vi inte konstatera något 
övergripande om hur det ser ut eftersom varje elev har sin individuella habitus och sitt 
kulturella kapital med sig. Det vi däremot kan konstatera är att deras bakgrund, tidigare 
upplevelser har en inverkan på hur deras skolframgång ser ut.  
 
Följderna av att barn är tvungna att fly tillsammans med familjen till ett annat land blir 
att deras skolgång, om de hunnit gå i skolan, blir avbruten och istället ska de påbörja 
inlärningen av ett nytt språk. Oavsett om de har gått i skolan eller inte blir modersmålet 
avbrutet eftersom nu ska man fokusera på att lära sig ett nytt språk utan att modersmålet 
är tillräckligt utvecklat. Detta innebär att de saknar bas i modersmålet och måste lära sig 
svenskans bas för att sedan utveckla språket. Påföljderna av detta blir att de inte kan 
utveckla det svenska språket till fullo eftersom de inte har en ordentlig grund och detta i 
sin tur kan också leda till halvspråkighet. Barnet kan fortsätta tala modersmålet hemma 
och svenska i skolan och med vänner men har inte en grundlig bas i varken 
modersmålet eller andraspråket. Elever ska därför få möjligheter att gå på 
modersmålsundervisning för att utveckla modersmålet samtidigt som man utvecklar det 
svenska språket för att inte hamna i dubbel halvspråkighet. 
 
Båda lärarna i intervjuerna nämner att de föredrar att arbeta med konkret material för att 
skapa en begriplighet för eleverna i undervisningen. Detta kan kopplas till Antonovskys 
begrepp KASAM, som menar att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
väsentligt för att eleverna ska känna att de klarar av att uppnå skolan krav. Att låta 
nyanlända elever arbeta med konkret material under sin inlärning kan hjälpa dem att 
förstå saker och ting medan man använder orden. Eftersom eleven förmodligen inte 
behärskar det svenska språket kan det bli svårt att kommunicera med varandra, men 
genom att använda det konkreta materialet kan eleven själv skapa ett språkligt grepp 
genom att se det konkreta materialet och samtidigt koppla dessa till de svenska orden. 
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Det gäller att steg för steg bygga upp ett så brett ordförråd som möjligt och med hjälp av 
det konkreta materialet anser vi att man kan underlätta uppbyggnaden för eleven. 
 
Att koppla undervisningen till elevernas intresse är något som Vygotskijs 
aktivitetspedagogik förespråkar. Genom att koppla undervisningen till elevernas eget 
intresse kan man samtidigt skapa ett intresse för ämnet och undervisningen. Lärare B 
nämner själv att hon ständigt försöker lyfta elevernas egna erfarenheter i sin 
undervisning. Detta kan också leda till att elever som inte annars är så delaktiga i 
undervisningen kan skapa ett intresse för att delta. Man lär sig även att koppla det man 
lär sig i skolan till det verkliga livet, vilket kan ge undervisningen en större 
meningsfullhet samtidigt som eleverna själva får vara med och påverka och känna sig 
delaktiga. Detta är något som vi anser är positivt och viktigt i undervisningen. Extra 
viktigt kan det vara i ett mångkulturellt klassrum där eleverna ofta besitter olika 
erfarenheter där eleverna kan dela med sig av sina perspektiv och synsätt på saker och 
ting.  
 
Att låta eleverna ta hjälp av varandra i sin utveckling är också något som såväl lärarna 
och Vygotskij förespråkar. I en invandrarelevs språkutveckling kan det vara väsentligt 
att samspela socialt med en människa med goda svenskkunskaper. Eleven kan på så sätt 
ta hjälp av den andra elevens språkkunskaper genom att lyssna på hur svenskan är 
uppbyggd samtidigt som hon eller han själv fåröva på att prata. Lärare B ansåg att 
nyanlända elever i 7-8 års ålder direkt skulle kunna integreras i den vanliga 
svenskklassen utan vidare förkunskaper i det svenska språket samtidigt som man skulle 
få extra stöd. Detta är något som dock inte fungerar i de lite äldre åldrarna då man inte 
längre arbetar med läs- och skrivinlärning i svenskundervisningen.  
 
Vi anser att utslussning av elever ibland kan ske för snabbt. Vi har själva fått bevittna 
under VFU-perioder att elever med bristfälliga kunskaper i svenska har svårt att delta i 
undervisningen på grund av de språkliga barriärerna. Därför tycker vi att eleverna bör få 
lära sig grunderna i det svenska språket innan de slussas ut i de vanliga klasserna, 
eftersom vi anser att kommunikationen och förståelsen är otroligt viktig i klassrummet. 
 

7.2 Metoddiskussion 
För att komma fram till resultatet i denna undersökning valde vi att göra en kvalitativ 
studie i form av intervjuer. Vi valde att intervjua lärare med ämnet svenska som 
andraspråk. Anledningen till varför vi valde att göra intervjuer var för att vi ville 
komma in mer på djupet i lärarnas synsätt, tankar och metoder om 
andraspråksundervisningen. Vi gjorde intervjuerna på två olika skolor, detta för att 
lärarna inte skulle ha någon anknytning till varandra samt för att bredda vår studie så 
mycket som möjligt genom att se om vi fick lika eller olika resultat på våra intervjuer. 
Då studien förhåller sig till två skolor i södra Sverige kan resultatet inte ses som 
överskådligt för all andraspråksundervisning i Sverige. 
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7.2.1 Urvalet 

Vi valde att intervjua två olika lärare som arbetar på olika skolor där vi vet att 
procentandelen med andraspråkselever är stor. Det finns både positiva och negativa 
aspekter med detta. Det positiva är att man får en klar bild av hur arbetet på dessa skolor 
är utformat och hur den vardagliga SvA-undervisningen ser ut. Det negativa är att 
studien endast visar hur skolor med en stor grupp andraspråkselever arbetar och inte 
skolor med ett fåtal elever med SvA. Hade vi intervjuat lärare på skolor med många 
respektive få svenska som andraspråkselever hade vi kanske sett skillnader i hur 
undervisningen organiseras och fått ett annat resultat.  
 
7.2.2 Genomförandet 

Det som hade kunnat vara annorlunda i vår metod och tillvägagångssätt är om vi även 
hade intervjuat elever som nyligen kommit till Sverige för att få reda hur mycket av 
våra funderingar som faktiskt stämmer överens med vad lärarna anser. Hindret vi anser 
hade kunnat uppkomma är kommunikationen med dem på grund av språket och vi har 
inte språkliga förutsättningarna för att kunna föra en intervju på deras modersmål. Vi 
hade också kunnat utföra en observation men vi ansåg att det inte rör vår frågeställning 
då vår frågeställning handlar om hur andraspråksundervisningen är organiserad och 
därför är det inte alltför relevant för oss att observera en grupp med elever som vi inte 
känner eller vet vilka individuella förutsättningar eller behov de har. Det man hade 
kunnat göra är att kombinera observation och intervju med samma elever för att få en 
bild av miljön och därefter utforma intervjun kring det. Nackdelen blir då att man bildar 
sin egen uppfattning och den uppfattningen behöver inte stämma överrens med 
pedagogens eller elevernas. 
 

7.3 Slutdiskussion 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur andraspråksundervisningen utformas 
och varför andraspråkselever har lägre skolresultat utifrån en kvalitativ undersökning 
med intervjuer samt litteratur. Detta arbete har visat att undervisningen utformas utifrån 
elevers behov och förutsättningar då de ligger på väldigt olika nivåer. Båda lärarna som 
vi intervjuade berättade att de använder sig av väldigt konkret material i deras 
undervisning för att på ett tydligt sett ge en förförståelse till eleverna med hjälp av 
bilder, film, redskap, olika undervisningsmaterial etc. Att arbeta med konkret material 
är båda lärarnas undervisningsmetod och det är den metoden som genomsyrar 
undervisningen.  
 
Utifrån intervjuerna har vi också fått inblick i vad som kan ligga till grund för varför 
andraspråkselever har lägre skolresultat än de enspråkigt svenska eleverna. Det som vi 
anser har största betydelse till varför eleverna inte når målen är deras hälsa. De 
nyanlända invandrareleverna som vi har på våra skolor har kommit till Sverige på grund 
av olika oroligheter i hemlandet och bär därmed upplevelser som tar tid att bearbeta. Vi 
har genomgående i arbetet diskuterat elevens hälsa utifrån Antonovskys hälsoperspektiv 
och om ett barn inte mår bra är risken mycket stor att barnet inte kan koncentrera sig på 
skolan och göra sitt skolarbete.  
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Dessutom kan flytten till Sverige innebära att barnet får ett avbrutet modersmål vilket 
kan leda till att barnet hamnar i halvspråkighet om det inte har en bas i modersmålet. 
Om barnet inte har en bas i modersmålet blir det svårt för barnet att skaffa sig en 
utbyggnad i det andraspråket.  
 
En annan faktor kan vara att äldre elever som går i fyra, femman eller sexan slussas ut 
för tidigt ut i klasser utan att språket finns. Utmaningen kan då bli för stor för att elevers 
kunskaper i de årskurserna ligger på en högre nivå och för många elever kan det leda till 
att de istället ger upp och slutar försöka eftersom det blir för svårt för dem.   
 
Utöver hälsoperspektivet, halvspråkighet och utslussning har också Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv betydelse eftersom en del av dessa elever och deras familjer 
har en umgängeskrets med dem som talar deras språk och får därför ofta inte en 
vardaglig anknytning till det svenska språket. Detta gäller dock elever och familjer som 
är nyanlända i Sverige men avvikelsen från det stora samhället försvårar för eleverna att 
inse betydelsen av att lära sig det svenska språket. Detta kan i sin tur leda till att 
eleverna hamnar efter medan uppgifterna och läxorna ligger på en högre nivå, högre än 
vad deras språkliga kompetenser ligger på. Det sociala samspelet är en viktig del 
eftersom det underlättar språkinlärningen för nyanlända elever får möjlighet att prata 
svenska både i skolan och på fritiden.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor till lärarna 
 

1.    Hur ser gruppfördelningarna ut? Ålder? Modersmål? Individuella förutsättningar? Tid i 
Sverige? 

 
2.    Hur börjar ni arbeta när det är nyanlända barn? 
 
3.    Vilken metod/metoder använder ni er av i er undervisning? 
 
4.    Vilka dokumentationer gör kring elevernas utveckling i det svenska språket? 
 
5.    Utgår ni alltid från kursplanen i er undervisning med tanke på elever som är nybörjare i 

svenska? 
 
6.    Vilka mål jobbar ni mot? Vilka fokuserar ni er mest på, det skriftliga eller muntliga? 

(läsa och skriva eller tala, lyssna och samtala lgr11) 
 
7.    Får eleverna möjlighet att ta del av den svenska undervisningen? 
 
8.    Upplever ni att det finns fördomar bland barn kring sva? 
 
9.    Får sva de resurser som behövs till eleverna i form av bl.a modersmålsundervisning? 
 
10.  Upplever ni att ni har tid att hjälpa alla elever utifrån deras behov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


