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ABSTRAKT 

  

Syftet med vår studie var att undersöka klasslärares arbetssätt för att utveckla 

andraspråkselevernas språkutveckling samt samverkan mellan klasslärare och 

modersmålslärare och klasslärare och lärare i svenska som andraspråk. Dessa områden 

är betydelsefulla eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och där skolan strävar 

efter att alla elever får en likvärdig utbildning oavsett etnisk bakgrund.   

Femton klasslärare verksamma i årskurserna 1-6 vid fyra olika skolor deltog i studien 

genom individuella intervjuer.  

Slutsatsen av vår studie pekade på att klasslärarna använde sig av eget material under 

lektionerna för att alla elever i klassen ska få samma förutsättningar och kunskaper. 

Bristen av förberedelseklasser på skolorna är något som de intervjuade 

uppmärksammade. Det är av stor vikt att skolorna har en förberedelseklass eftersom det 

annars läggs mycket arbete på klassläraren som inte har möjlighet att ensam undervisa 

en nyanländ elev och resterande elever i klassen samtidigt. Resultatet visade också att 

det inte finns någon samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare. Dock förekom 

samverkan mellan svenska som andraspråkslärare och klasslärare. Bristen på samspelet 

mellan modersmålslärare och klasslärare var det som informanterna påpekade mest att 

de saknade. Förberedelseklass är ett annat område som de intervjuade saknade på 

skolorna.  

 

 

Nyckelord: Modersmål, Svenska som andraspråk, Flerspråkighet, Svenska som 
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1 INTRODUKTION 
 

Undersökningen riktas mot klasslärares sätt att arbeta dels enskilt med 

språkutvecklingen hos andraspråkseleverna dels tillsammans med modersmålslärarna 

samt svenska som andraspråkslärarna. Carlson (2009) påpekar att Sverige ses som ett 

mångkulturellt land där det talas närmare 140 modersmål i grundskolan. Därför anser 

vi att det är av stor betydelse att arbeta med språkutvecklingen hos 

andraspråkseleverna. Att klasslärarna arbetar med svenska som andraspråkslärarna 

och modersmålslärarna är betydelsefullt för att främja elevernas språkutveckling. 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 

utveckla sina förmågor när det gäller det svenska språket och att ge eleverna 

stimulans i tal- och skriftspråk. 

 

    Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften (Skolverket, 2011, s. 239).  

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar, VFU, i lärarutbildningen väcktes vårt 

intresse för hur klasslärare arbetar med andraspråkselevers språkutveckling, både 

enskilt och tillsammans med svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare. 

Intresset för språkutvecklingen hos andraspråkselever ökade när vi läste ”svenska 

som andraspråk” på universitetet.  

Klassläraren arbetar med att stärka andraspråkselevens svenska ordförråd i övriga 

ämnen. Genom att ta upp väsentliga begrepp som är aktuella för ämnet, samtala 

tillsammans i helklass och mindre grupper för att på bästa sätt utveckla språket.  

Eleverna lär av varandra, de delger sina kunskaper, berättar om olika sätt att tänka 

och att de lär sig att samarbeta tillsammans. 

Svenska som andraspråkslärarna, SVA-lärarna, arbetar bland annat med att utveckla 

andraspråkselevernas andraspråk, i detta fall det svenska språket. Exempelvis genom 

att arbeta med fakta om svensk kultur, de svenska sederna och grunderna i språket, 

såsom meningsbyggnad, den svenska grammatiken med mera så ökar 

andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling.  

Modersmålslärarna delger sina kunskaper till andraspråkseleverna gällande de 

grundläggande kunskaperna i förstaspråket, elevens modersmål. I 

modersmålsundervisningen får eleverna en djupare inblick i modersmålets 

grammatiska grunder, meningsbyggnader och andraspråkselevens modersmålskultur. 

Modersmålsläraren kan även hjälpa andraspråkseleverna i förståelsen med hur det är 

att lära sig ett andraspråk.  

Samarbetet mellan modersmålslärare, klasslärare och SVA-lärarna är av stor vikt då 

de olika parterna har olika erfarenheter och kunskaper och kan dela med sig av sina 

kunskaper till andraspråkseleverna, för att eleven ska bli så trygg i sin tvåspråkighet 

som möjligt.        
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2 BAKGRUND 
 

 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

 

2.1.1 Modersmål 
 

Under början av 1900-talet användes begreppet modersmål som en synonym för 

ämnet svenska, eftersom nästan alla elever hade svenska som sitt förstaspråk. Med 

modersmål menas det språk som en individ lär sig först. Det kallas även för 

förstaspråk, modersmålet eller förstaspråket lär sig individen genom sin omgivning 

utan några skolbaserade undervisningar (Torpsten, 2008).  

Sedan 1970-talet har elever med ett annat modersmål än svenska, rätt att få 

undervisning i sitt modersmål. Både för att utveckla elevernas kunskaper när det 

gäller det egna språket, det nya språket och för att främja elevernas självkänsla till att 

vara tvåspråkiga individer. Andraspråkselevernas modersmål ska även hjälpa dem att 

utveckla sina kunskaper i svenskundervisningen då det svenska språket är begränsat. 

På så sätt lär sig eleverna svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra 

ämnen (Hyltenstam, 2008).  

Beteckningen ”hemspråk” i Sverige byttes 1997 ut mot modersmål. Det ändrades 

eftersom det ansågs att ”hemspråk” blev förknippat med ett språk som bara användes 

hemma, vilket inte passade in som ämnesnamn för undervisning i skolan 

(Håkansson, 2003). Lundgren (2005) belyser att modersmålet anses som det språk 

föräldrarna överför till sitt barn. Eklund (2003) understryker att det är av stor 

betydelse om andraspråkseleverna behåller sitt modersmål för att det gör det möjligt 

att lättare kommunicera och umgås med släkt och familj. Att behålla sitt modersmål 

är av stort värde för individen. 

Ladberg (2000) påpekar att om lärarna inte uppmärksammar elevens språk, kultur 

och ursprung i undervisningen utan bara uppmärksammar majoritetsspråket, i det här 

fallet svenska språket, och Sveriges sociala vanor, kan eleven känna sig ointressant 

eller oviktig. Ladberg tar även upp vikten av trygghet, ju yngre eleven är desto mer 

trygghet och stöttning från modersmålet behöver eleven när det gäller att lära sig ett 

nytt språk. Modersmålet fungerar som en bro mellan de två olika språken, 

modersmålet och andraspråket, det är lättare för eleven att lära sig ett ord på det nya 

språket om eleven redan kan ordet på sitt modersmål. Modersmålsläraren kan hjälpa 

eleverna med det svenska språket, elevens andraspråk, och hur det svenska samhället 

är och fungerar. Modersmålsläraren ska även förklara för andra lärare hur 

minoritetsgruppen, andraspråkseleverna, resonerar och ser på saker inom det svenska 

samhället (a.a.). 

Elever med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om svenska språket, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp med mera i 

enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011). 
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2.1.2 Tvåspråkighet och flerspråkighet 

 

Sedan 1990-talet beskrivs Sverige som ett mångkulturellt land framhäver Carlson 

(2009). Genom ökad internationalisering och invandring har Sverige många olika 

språk. I nuläget talas det närmare 200 språk i Sverige, och i den svenska grundskolan 

finns det 140 olika modersmål. Författaren antyder även att det inte är viktigt att 

definiera ett första, andra eller tredjespråk eftersom det snarare handlar om 

meningsskapande och händelser mellan olika personer under olika sociala 

sammanhang, och inte om en bestämd kodväxling eller en uppdelad tvåspråkighet 

hos eleven (a.a.). 

Håkansson (2003) tolkar tvåspråkighet med en betydelse där individen talar mer än 

ett språk. Att vara tvåspråkig förknippas med anpassningsförmågor och flexibilitet. 

Medan Eklund (2003) framhäver att tvåspråkigheten anses som positiv och tillför 

viktiga kunskaper och erfarenheter för den enskilde individen. Det är ett krav från 

samhällets sida att de språkliga minoriteterna lär sig majoritetsspråket, det svenska 

språket, oavsett om individen blir permanent tvåspråkig eller inte. Eklund konstaterar 

att det svenska språket och lärandet existerar både i och utanför skolan, men att det 

behövs en umgängeskrets där det svenska språket är majoritetsspråket i umgänget. 

Individer som har svenska som andraspråk, bör socialisera sig med personer som har 

svenska som modersmål, för att utveckla det svenska språket. Författaren framhåller 

att ha tillgång till fler språk än enbart ett, gäller inte bara individer med ett annat 

modersmål än svenska, flerspråkighet är något som både personer med svenska som 

modersmål och individer med annat modersmål än svenska har användning av. 

Invandrargruppernas tvåspråkighet har främst handlat om tillägnandet av landets 

majoritetsspråk och rätten till det egna modersmålet. Flerspråkigheten kan vara mer 

komplicerad för dessa grupper än för de som har majoritetsspråket som modersmål. 

Om det svenska språket, elevernas andraspråk, känns som ett hot mot modersmålet 

kan flerspråkigheten vara negativ vilket leder till att andraspråkseleverna utesluter 

eller minskar användningen av sitt modersmål (a.a.).  

Torpsten (2008) beskriver begreppet andraspråk, som innebär att en individ redan har 

ett förstaspråk, det vill säga ett modersmål. Då individen lär sig ett nytt språk 

tillexempel svenska så blir svenska språket elevens andraspråk. Personer med två 

förstaspråk, exempelvis att mamman talar spanska och pappan talar italienska, så ses 

eleven som en tvåspråkig individ. Medan att vara flerspråkig innebär att exempelvis 

att den ena föräldern är från Spanien, den andra föräldern är från Italien och att 

familjen bor i Sverige. Eleven talar då tre språk i sin närmiljö, två i hemmet och ett i 

skolan och samhället. Andraspråkseleverna påpekar att när de har ett ökat 

kunskapsområde inom modersmålet, kan de variera mellan de olika språk som 

eleverna besitter beroende på den sociala omgivningen de befinner sig i (a.a.). 

Nästan 15 procent av eleverna i den svenska grundskolan har ett annat modersmål än 

svenska och alla lärare kommer enligt Hyltenstam (2008) att möta elever med ett 

annat modersmål än svenska någon gång under deras tid som lärare. Alla lärare 

måste vara medvetna om de behov och den hjälp som behövs för att utveckla det 

svenska språket hos elever med svenska som andraspråk, för att alla elever skall få 

likvärdiga möjligheter i den ordinarie undervisningen. Vissa elever som är 

tvåspråkiga har lärt sig båda sina språk samtidigt. Exempelvis genom att elevens 

föräldrar har varsitt modersmål som de använder när de pratar med sitt barn. Därför 

antyder författaren att det är av stor betydelse att elever med svenska som 
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andraspråk, får umgås med elever i sin egen ålder, för att utveckla sitt andraspråk. 

Andraspråkselevens språk, både modersmålet och andraspråket utvecklas bättre om 

barnet umgås med jämnåriga, då de lär av varandra (a.a.).  

 

2.2 Modersmålsutvecklingen hos eleven 

 

2.2.1 Modersmålet i hemmet 
 

Benckert, Håland och Wallin (2008) anser att i hemmet bör föräldrarna prata det 

språk som de behärskar bäst när de för samtal med sina barn, föräldrarna kan då 

uttrycka tankar och känslor lättare till barnet. Ett av de bästa sätten för att bli 

tvåspråkig är om föräldrarna pratar modersmålet i hemmet. Den största kontakten 

med modersmålet är föräldrarna. För att språkkompetensen ska utvecklas behöver 

modersmålet användas regelbundet (a.a.). Ladberg (2000) framhäver också att det är 

viktigt att bevara elevens modersmål, och menar att det är av stor betydelse att 

eleven utvecklar sitt modersmål för att även som vuxen kunna använda sig av språket 

i olika sammanhang, exempelvis att kunna kommunicera med släktingar och vänner 

till familjen. 

Om inte eleven får ett aktivt användande av minoritetsspråket, elevens modersmål, 

utanför hemmet kommer eleven att tappa stora delar av språket och använda 

majoritetsspråket mer, det svenska språket. Om föräldrarna eller andra 

familjemedlemmar har begränsade kunskaper vad det gäller majoritetsspråket kan 

detta leda till brister i kommunikationen mellan generationerna hos barn och 

föräldrar (Hyltenstam 2008).   

 

2.2.2 Stöd i modersmålet 
 

För att lättare förstå den egna kulturen är språket den viktigaste nyckeln understryker 

Eklund (2003). Det är förutsättning att ha goda kunskaper i modersmålet för att 

uppfattningen av andraspråket ska lättare tas in av elever, oberoende ifall de har en 

majoritets- eller minoritetsbakgrund. Eklund framhäver genom att läraren inkluderar 

och respekterar elevens kultur och språk i undervisningen, leder det till att elevens 

identitet och självkänsla stärks som bidrar till framgång i skolan. I skolan och 

undervisningen är det viktigt att väva in den egna kulturen och det egna språket 

(a.a.). 

Inlärningen av svenskan, elevens andraspråk, underlättas om eleven har kunskap om 

sitt första språk. Eftersom det hjälper eleven att lära sig ett nytt språk genom att ta 

hjälp av sitt förstaspråk. Genom att ta hjälp av sitt modersmåls grammatiska regler 

kan eleven lättare lära sig det nya språkets grammatiska regler och uppbyggnad 

(Hyltenstam 2008). 

Torpsten (2008) påpekar att för att underlätta det självständiga arbetet för eleverna i 

klassrummet får de både undervisning på sitt modersmål och studiehandledning i sitt 

förstaspråk. Samtidigt tar Ladberg (2000) upp att modersmålsundervisningen får lite 

tid i skolan, en till två timmar i veckan, vilket inte räcker till för att utveckla både tal- 
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och skriftspråket. Ett annat problem är att modersmålsundervisningen ofta är isolerad 

från de andra ämnena på skolan, vilket gör det svårare för modersmålslärarna att 

samverka med de andra lärarna och kunna ta del av planeringar och information 

(a.a.). Carlson (2009) framhäver vikten av att samarbeta mer mellan 

modersmålslärare och klasslärare, för att nå bästa möjliga språkutveckling och 

kunskapsutveckling hos eleven. 

 

2.2.3 Modersmålsundervisningen 
 

Genom den så kallade hemspråksreformen som trädde i kraft 1977, infördes rätten 

till undervisning i modersmålet till skolan i Sverige. Anledningen till detta var att 

göra den etniska identiteten starkare och stödja den kognitiva, kunskapsmässiga och 

språkliga utvecklingen. Det är meningsfullt att andraspråkseleven, oavsett språklig 

bakgrund, själv får bestämma om han/hon vill ha modersmålsundervisning eller inte, 

det ska inte vara påtvingat. På bästa sätt bör klasslärare göra 

modersmålsundervisningen möjlig för de andraspråkselever som vill ha undervisning 

i sitt modersmål (Eklund 2003).  

Enligt Ladberg (2000) har modersmålslärarna erfarenheter som inte lärare som är 

infödda i Sverige har. De vet hur det är att lära sig ett nytt språk, vilka svårigheter 

som kommer när eleven ska lära sig sitt andraspråk. Modersmålsläraren vet hur 

han/hon ska göra för att hjälpa eleven på bästa sätt för att få eleven att känna sig 

trygg i både skolan, sitt modersmål och i sitt andraspråk. Det är av stor betydelse att 

modersmålet är ett respekterat och användbart språk för eleven och att elevernas 

flerspråkighet erkänns och uppmärksammas, och får den uppmärksamhet som 

behövs för elevens välmående och bästa möjlighet för språkutveckling (Ladberg, 

2000). Likaså påpekar Benckert med flera (2008) att modersmålet påverkar barnets 

identitet, språk och kunskapsutveckling. Modersmålsutvecklingen är inte bunden till 

en viss ålder utan inleds i tidig ålder, för att det är viktigt att använda möjligheterna i 

den tidiga språkutvecklingen. 

Hyltenstam (2008) beskriver vikten av modersmålsundervisningen och dess 

innebörd. Det viktigaste med modersmålsundervisningen är bland annat att eleverna 

ska utveckla sitt första språk så mycket som möjligt, ska lära sig mer om och att vara 

ännu mer insatta i sin familjs kulturella och etniska bakgrund. En annan viktig del 

som modersmålsundervisningen delger är utvecklingen av andraspråket, då eleverna 

pratar på både modersmålet och andraspråket i undervisningen (a.a.). Hyltenstam 

understryker att eleven kan använda sina modersmålskunskaper vid inlärandet av 

andraspråket. Modersmålet utvecklas mycket i skolan, både genom 

modersmålsundervisningen och i andra ämnen. I undervisningen utvecklar eleven 

inte bara sitt läs- och skriftspråk utan utvecklar och ökar även sitt ordförråd. 

Beroende från individ till individ kan eleven lära sig så mycket som omkring två till 

tre tusen nya ord på ett år. Det varierar hur olika många ord som lärs in från elev till 

elev. Elevens intressen spelar stor roll under ordutvecklingen. Eftersom det är utifrån 

elevens intressen som ordförrådet utvecklas mest. Språket fortsätter att utvecklas 

efter elevens skoltid, under individens yrkesliv, böcker som han/hon läser, 

fritidsaktiviteter och sociala kretsar (a.a.). 

Eleverna med annat modersmål än svenska som har modersmålsundervisning, känner 

sig enligt Torpsten (2008) annorlunda eller som “de andra” då de lämnar 
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klassrummet under lektionstid för att vara med i modersmålsundervisningen. 

Andraspråkselevens och omgivningens attityd till språket, det som 

andraspråkseleven har som modersmål, har betydelse för resultatet av tillägnandet av 

ett nytt språk. Klasskamraterna till andraspråkseleverna tror att kraven inte är lika 

höga i modersmålsundervisningen som i deras egen modersmålsundervisning, den 

svenska (a.a.). Medan Elmeroth (2008) anser att modersmålsundervisningen skapar 

chanser för eleven att tillämpa flera språk för att fungera i ett mångkulturellt 

samhälle. Vidare påpekar Elemroth att om undervisningen bara utövas på svenska, så 

tar andraspråkseleverna till sig kunskaper på ett språk de inte själva behärskar. 

Undervisningen av andraspråkselever bör utveckla både språkkunskaper och andra 

kunskaper hos eleverna (a.a.). 

 

2.3 Svenska som andraspråk i skolan 

 

2.3.1 Svenska som andraspråksundervisning 
 

Torpsten (2008) påpekar att ämnet svenska som främmande språk infördes som 

komplement till ämnet svenska. Syftet med undervisningen i svenska som 

främmande språk var att eleverna skulle få tillräckligt med kunskaper i det svenska 

språket för att kunna vara med i den ”ordinarie” svenskundervisningen. 

Andraspråkseleverna fick undervisningen som främmande språk, tills att skolan 

bedömde att eleverna fått tillräckliga kunskaper i svenska språket, för att kunna vara 

med i den ordinarie undervisningen i svenska. Svenska som andraspråk blev därför 

den nya beteckningen för undervisningen i svenska som främmande språk. Den 

undervisning som ges för elever som inte har svenska som modersmål kallas för 

svenska som andraspråksundervisning. För att erbjuda alla elever likvärdig 

utbildning ställs det stora krav på både skolan och eleverna. Eftersom svenska inte är 

andraspråkselevernas förstaspråk kan kraven upplevas som stora och svåra. Alla 

elever som har ett annat modersmål än svenska och som inte har tillräckliga 

kunskaper i det svenska språket, har rätt till stödundervisning. Syftet med 

stödundervisningen är att orientera eleverna om den svenska miljön och för att 

utveckla elevernas språk gällande att förstå och tala enkel svenska(a.a.). 

Torpsten (2008), Lunneblad och Carlsson (2009) anser att det är en förutsättning för 

andraspråkseleverna om de behärskar andraspråket. Exempelvis förstår det talande 

språket, kan modersmålets grammatiska regler med mera, för att lättare få framgång i 

skolan och samhället (a.a.). 

Enligt skolans läroplan är svenska som andraspråk i grundskolans kursplaner ett eget 

ämne (Skolverket, 2011), men enligt Lunneblad & Carlsson (2009) ses det ofta av 

lärarna som ett stödämne för den ordinarie svenskundervisningen. Avsikten med 

undervisningen är att eleverna ska behärska det svenska språket och kunna delta i 

samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål. Om eleverna 

har svårt att följa med i undervisningen och/eller har svårigheter med det svenska 

språket är det klasslärarna som avgör vem som behöver läsa svenska som 

andraspråk, inte eleverna. Det svenska språket är inte bara viktigt för att kunna 

kommunicera på skolan med lärare och elever utan även för att ta till sig 

ämneskunskaper (a.a.).  
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Eklund (2003) anser att undervisningen i främmande språk på senare tid har setts 

som del av den interkulturella undervisningen. Vidare nämner Eklund att läraren i 

undervisningen bör utgå från elevernas gemensamma och individuella erfarenheter. 

Läraren ska försäkra sig om att eleverna oberoende av vilken bakgrund eller kultur 

de har, ska de på lika villkor få tillgång till lärprocesser och material. Författaren 

nämner också att det inte är någon självklarhet att elever som har ett annat 

modersmål än svenska, får undervisningen i eller på sitt modersmål, vilket gör så att 

de utvecklar det svenska språket men även att det kan bli bristande kunskaper i 

modersmålet. Likaså påpekas det att det tar cirka två år för elever med annat 

modersmål än svenska att lära sig att delta i vardaglig muntlig kommunikation. För 

andraspråkseleverna tar det mycket längre tid att ta till sig de språkkunskaper som 

behövs för att hinna ifatt svenska som modersmålselevernas ämneskunskaper (a.a.).   

Li (2007) påpekar att vid början av andraspråksundervisningen hos elever med annat 

modersmål än svenska, använder sig lärare av olika tekniker för att kommunicera 

med eleverna, exempelvis kroppsspråk och upprepning av ord som de säger. Vilket 

likaså Benckert med flera (2008) antyder att det är nödvändigt att vara konkret, 

tydlig och förenkla sitt språk, det svenska, när det gäller elever med annat modersmål 

än svenska. 

Hyltenstam (2008) lyfter upp att svenska som andraspråksundervisningen inte 

bygger på samma förutsättningar som undervisningen i svenska. Kärnan i 

undervisningen av svenska som andraspråk är att stödja språkets bas. Det vill säga 

det som elever med svenska som modersmål redan kan då de börjar skolan, vilket är 

förutsättningen för att lära sig det som tas upp i ämnet svenska. Det är därför mycket 

viktigt att läraren kan individualisera undervisningen och anpassa den från elev till 

elev (a.a.). Även Holmegaard och Wikström (2004) nämner att i planeringen av 

undervisningen utgår andraspråkslärarna utifrån elevernas erfarenheter, önskemål 

och behov. Nästan alla lärare tar reda på vilka förkunskaper eleverna besitter för att 

kunna utveckla deras kunskaper på bästa sätt (a.a.). 

 

 

2.3.2 Skolans samverkan med vårdnadshavare 
 

Rich och Davis (2007) understryker att det är viktigt att läraren är medveten om att 

samarbete mellan hemmet och skolan är värdefullt. Läraren måste kunna ta fram 

olika strategier för att samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan ska bli så bra 

och effektivt som möjligt. Benckert med flera (2008) påpekar vikten av att 

föräldrarna ska ses som en resurs av lärarna oavsett etnisk bakgrund. Det är 

väsentligt som lärare att ställa frågor och lyssna till svaren utan att döma olikheterna. 

På så sätt kan läraren och vårdnadshavaren tillsammans ta fram en metod som passar 

bäst för elevens utveckling.  

Driessen, Smit och Sleegers (2005) understryker att det är av stor betydelse att 

skolan har goda föräldrakontakter. Kontakten med vårdnadshavare är bra eftersom 

skolan och eleven kan få hjälp av föräldrarna för att utveckla elevernas kunskaper. 

Föräldrarna kan hjälpa till med läxor och komma med olika synpunkter som rör 

elevens vardag både i hemmet och i skolan. Det är en förutsättning för samarbetet 
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mellan skolan och hemmet att det finns intressen, ömsesidig respekt mellan båda 

parter och att kommunikationen mellan både lärare, och föräldrar är god (a.a.) 

Driessen med flera (2005) konstaterar att kontakten mellan skolan och föräldrarna är 

även betydelsefull för att förbättra elevens utbildning. Genom att tillsammans stärka 

och stödja varandras kunskaper kan föräldrar och lärare bidra till en bättre skolgång 

för eleven. Det kan uppstå konsekvenser mellan lärare och föräldrar då en av 

parterna inte har samma åsikter som den andra parten har. Exempelvis att 

vårdandshavarna tycker att undervisningen ska vara på ett visst sätt som en till en 

undervisning, vilket kan bli svårt när klassläraren är ensam i en klass med många 

elever (a.a.). Författarna betonar att lärare bör ha olika strategier för att bemöta och 

samarbeta med föräldrar. Lärarutbildningen bör fokusera på viktiga punkter som 

uppmärksamhet på kunskap, färdigheter och insikter som behövs vid en god 

föräldrakontakt mellan skola och hem. Genom att ta föräldrars intressen och olika 

önskemål för det egna barnets utbildning i bejakande, så skapas en god grund för 

dialog och samarbete mellan de båda parterna. På mångkulturella skolor, skolor med 

elever som har olika etniska bakgrunder, lägger skolorna större uppmärksamhet på 

föräldrarnas engagemang, än på de skolor som inte är mångkulturella (a.a.).  

Ratcliff och Hunt (2009) nämner vikten av samarbetet mellan lärare och 

vårdnadshavare att det är ett område att belysa. Men att det samtidigt är ett område 

som inte lärarutbildningen arbetar mycket med. De menar att utbildningen inte lär ut 

hur man ska arbeta med föräldrarna, ger inte studenterna tips på hur de ska bemöta 

dem med mera. 

Eriksson (2004) understryker att i grunden har skolan och hemmet samma riktlinjer 

när det gäller elevens skolgång, vilket innefattar att ge barnet en så bra start i livet 

som möjligt. Om lärare, föräldrar och andra vuxna i elevens närvaro, tillsammans 

samarbetar får eleven en generellt bättre skolgång, uppnår bättre resultat och gör 

större framsteg i både skolan och samhället (a.a.). Li (2007) framhåller att 

föräldrarna kan påverka elevens undervisning med sina synpunkter, genom att 

inkludera föräldrarna i planeringen, titta på hur skolan behandlar viktiga frågor av 

olika slag, hur läxor, lek och inlärningen av ett andraspråk fungerar. Det är av stor 

vikt att få reda på hur föräldrarna ser på sitt barns undervisning, och hur barnet lär 

sig, vilka svårigheter han/hon har och vilka saker som barnet är bra på. Genom att 

arbeta tillsammans och lära av varandra kan vårdnadshavare och lärare hjälpas åt att 

ge eleven det bästa möjliga arbetssättet att utvecklas. Författaren poängterar ett sätt 

att underlätta för föräldrar med ett annat modersmål, är att involvera föräldrarna i 

klassrummet, för att visa och lära dem den viktigaste informationen om de olika 

metoderna som lärarna arbetar med i klassen. På så sätt blir föräldrarna mer 

medvetna om sina barns utbildning och sätt att arbeta i skolan. De blir även mer 

bekväma med aktiviteterna och arbetssättet som skolan arbetar efter, vilket i sin tur 

underlättar lärandet hos sina barn (a.a.). 

Hartas (2011) understryker att föräldrarnas engagemang påverkar elevens 

kompetenser, ju mer hjälp eleven får hemma desto lättare får eleven det i skolan. 

Karlsen Bæck (2010) beskriver föräldrars närvaro och delaktighet i skolans olika 

möten och aktiviteter. 77 % av föräldrarna deltar i föräldramöten och liknande möten 

medan 36 % deltar vid andra skolevenemang, exempelvis skolkonserter. Hon tar upp 

skillnaden mellan mammors och pappors delaktighet och närvaro i skolan och att det 

skiljer sig mellan könen. Hon menar att mödrars närvaro är mer frekventa än fäders. 

Brist på nödvändig kunskap är en anledning som gör att flera av vårdnadshavarna 

väljer att inte delta i skolans olika möten. Det är inte någon skillnad beroende på hur 
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många syskon som eleven har eller på hur stor skolan är. Det skiljer sig däremot 

mellan familjer där föräldrarna bor tillsammans och där föräldrarna bor separerat 

(a.a.).  

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

 

Hundeide (2006) beskriver att ett sociokulturellt perspektiv innebär att individen ses 

som ett resultat av samspelet med omgivningen. Varje individ har påverkats av 

historiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar. En viktig del i perspektivet är 

samspelet med viktiga andra. Det är genom relationer med andra som egenskaper, 

självbild och identitet utvecklas. De viktiga andra kan vara omsorgspersoner, lärare, 

syskon, kamrater eller andra som kommer i kontakt med barnet. I en relation 

upprättas ett ”kontrakt” mellan barnet och den viktiga andra vilket innefattar 

förväntningar, beteenden och bilder parterna har kring varandra. Ett barn som bemöts 

negativt kan assimilera en självbild som stämmer överrens med det bemötandet. 

Exempelvis kan barnet som ignoreras av en kamrat känna att det inte duger och tänka 

”kompisen vill inte ha med mig att göra för att jag är så ful och tråkig”. Ett positivt 

bemötande kan således leda till en god självbild (a.a.).  

Hundeide (2006) syftar till att när ett barn har svårigheter, såväl kunskapsmässiga 

som sociala, förklaras det med ett sociokulturellt perspektiv som att det finns ett 

samband mellan problemet och omgivningen. Individen anses inte ha svårigheter 

utan istället befinna sig i svårigheter. Detta innebär att när problem uppstår t ex i 

skolans värld analyseras helheten och inte det berörda enskilda barnet.  Hur ett barn 

beter sig relateras till vilken kontakt det har knutit till andra, vilka förväntningar och 

förutsättningar som har upprättats i kontraktet och andra sociokulturella faktorer 

(a.a.). 
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3 SYFTE & PROBLEMFORMULERINGAR 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera hur klasslärare arbetar för 

att främja språkutvecklingen för andraspråkselever.  

 

Frågeställningar: 

 

 På vilket sätt arbetar klasslärare med språkutveckling i svenskämnet för 

elever som har svenska som andraspråk? 

 

 På vilket sätt samverkar klasslärare tillsammans med modersmålslärarna och 

SVA-lärarna för att främja andraspråkselevers språkutveckling? 
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4 METOD 
 

4.1 Undersökningsinstrument 

 

För att samla in material till vår undersökning, valde vi intervjuer som vårt 

undersökningsinstrument. Vi valde intervjuer för vi ansåg att informanterna skulle 

kunna ge oss mer information gällande våra frågor. Informanterna vågar öppna sig 

mer och de tar sig an mer tid att svara på intervjufrågorna än om de skulle svara på 

en enkät. Precis som Lantz (2013) beskriver skapar vi en bättre kontakt med 

informanterna genom att göra en intervju. 

Stukát (2011) påpekar att det krävs mycket tid och förberedelser med 

intervjufrågorna innan själva intervjun ska äga rum. Det är viktigt att frågorna förstås 

av utomstående för att undvika missförstånd mellan informant och intervjuare. 

Vi valde att göra pilotintervjuer, med några utomstående personer som inte har med 

undersökningen att göra. Valet av pilotintervjun var för att testa våra frågor och se 

om de var svåra att förstå och om de var relevanta för området vi har valt att 

undersöka. Med hjälp av pilotintervjuerna visade det sig att vi fick formulera om 

våra intervjufrågor innan vi blev nöjda.  

 

4.2 Urval 

 

Vi har intervjuat 15 klasslärare från 4 olika skolor. Vi har inget genusperspektiv, 

utan har fokuserat på deras kunskaper, erfarenheter och tillgångar. 

Intervjun är riktad mot klasslärare i årskurs 1-6 och deras sätt att arbeta med elever 

med annat modersmål än svenska. Vi valde årskurserna 1-6 eftersom vi har mest 

erfarenhet av eleverna i de åldrarna och lärarna som arbetar med dem.  

Informanterna har olika erfarenheter kring flera olika områden till exempel, den 

ordinarie undervisningen, elever med annat modersmål än svenska, tillgången till 

olika material, tillgång till förberedelseklass, undervisning där nyanlända individer 

som har ett annat modersmål än svenska lär sig det svenska språket, samarbete med 

SVA-lärare och modersmålslärare.   

 

4.3 Genomförande 

 

Vi kom överrens om att vi skulle fråga klasslärare från våra gamla praktikplatser och 

arbetsplatser om de ville delta i undersökningen. Vi mailade informanterna för att 

fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. När klartecken givits att 

några av lärarna ville ställa upp, åkte vi tillsammans ut och intervjuade dem. 

Intervjuerna ägde rum i ett grupprum som fanns på skolorna, varje grupprum såg 

liknande ut, med bord och stolar, datorer och relativt kala väggar. 
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Valet av att åka till informanterna tillsammans gjorde vi för att försäkra oss om att vi 

inte missade viktig fakta. Informanterna blev intervjuade en och en och varje intervju 

tog cirka 30 minuter.  Vi arbetade med en öppen intervjuform som Stukát (2011) 

liksom Lantz (2013) beskriver. Öppna intervjuer innebär att intervjuaren tar reda på 

vardagliga händelser och erfarenheter som informanterna ser och är med om varje 

dag på sitt arbete, och att frågorna är samanhangsbestämda, vilket menas att 

intervjufrågorna är knutna till ett visst område som intervjuaren har förutbestämt 

(a.a.).  

För att dokumentera intervjuerna, använde vi oss av våra mobiltelefoner för att spela 

in samtalet och en av oss antecknade samtidigt som den andre intervjuade 

informanten. Vi valde denna strategi för att det skulle bli lättare för oss att få med all 

information Om inspelningen inte skulle höras under vissa delar av intervjun, så hade 

vi anteckningarna som en uppbackning. Med hjälp av sammanställningarna kunde vi 

gå tillbaka och se vad informanterna svarade. Efter varje intervju sammanställde vi 

det vi spelat in på mobiltelefonerna och antecknat ner och organiserade upp svaren 

på ett nytt papper, för att lättare kunna se likheter, skillnader och hur informanterna 

har resonerat kring de olika svaren.  

 

4.4 Bearbetning 

 

Vid bearbetningen av våra data, spelade vi upp intervjuerna en och en, och 

antecknade på nytt det som sas på inspelningen. De anteckningar som vi skrivit ner 

från intervjuerna jämförde vi sedan med de anteckningar som vi gjorde av 

mobilinspelningarna, för att försäkra oss om att svaren var snarlika och så att vi inte 

missade något från vare sig inspelningarna eller anteckningarna.  

Patel och Davidson (2011) beskriver arbetssättet kvalitativ bearbetning som ett 

arbetssätt att använda sig av vid intervjuer, texter, observationer och 

ljudinspelningar. Vid ljudinspelningar bearbetas materialet oftast genom 

sammanställningar av stoffet i form av anteckningar om vad som händer och sägs 

under inspelningen (a.a.). När vi spelade in intervjuerna, antecknade en av oss det 

som sas och det som hände under intervjun. Den andre ställde frågorna till 

informanten. Varannan intervju bytte vi roll som sekreterare och intervjuare. 

Vi transkriberade intervjuerna, tog bort en del av de data som vi ansåg var irrelevant 

för vår undersökning. Detta gjorde vi genom att markera med färgpennor vad som 

hamnade under vilken frågeställning.  

Vid urvalet av insamlat material valde vi att inte använda allt som framkom under 

intervjuerna. Vissa av svaren vi fick av informanterna gick inte att använda som 

material för arbetet, på grund av att all information inte var relevant för vår 

undersökning.   
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4.5 Forskningsetiska principer 

 

När det gäller forskningsetiska principer har vi i vår undersökning använt oss av 

Vetenskapsrådets (2012) fyra huvudpunkter. De fyra punkterna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska kontakta respondenterna och informera 

dem kring relevant information som angår deras deltagande i undersökningen, 

exempelvis deras möjlighet att frivilligt deltaga och deras rättigheter att avsluta sin 

medverkan (a.a.). Vi mailade respondenterna med information gällande deras 

deltagande i vår undersökning, att de har rättighet att avsluta sin medverkan när de 

vill och att deras medverkan är frivillig. Vi gav information om att intervjuerna 

skulle spelas in och antecknas ner under träffen.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv har rätt att medverka i 

undersökningen och att forskaren måste ha dennes tillstånd för att få utföra 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2012). Informanternas samtycke fick vi genom 

mailkontakten, då klasslärarna som ville medverka i undersökningen svarade på det 

informationsmail som vi skickade ut inför den kommande intervjun. 

Konfidentialitetskravet behandlar vikten av anonymitet, där inte namn, skolor eller 

personer ska kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2012). 

Informanterna är anonyma, lika så skolorna som informanterna arbetar på. Vi har 

valt att hålla klasslärarna och skolorna anonyma eftersom den informationen är 

irrelevant för vår undersökning.  

Nyttjandekravet innebär att användningen av informationen som framkommer i 

undersökningen, inte får användas vid annat syfte än till det arbete som forskaren 

informerat informanten om (Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna fick reda på att 

materialet bara används under denna undersökning och kommer efter den avslutande 

studien att förstöras.  

 

 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Vi var noga med att ge informanterna samma information gällande intervjuerna, att 

informanterna skulle få samma intervjufrågor och att miljön under intervjuerna 

skulle vara liknande. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att miljön skulle vara 

någorlunda lika varandra, en plats där det inte är så mycket folk och ljud. Samt att 

intervjufrågorna skulle uppfattas på liknande sätt så inte svaren blir helt åtskilda. Vi 

använde oss av en metod som Patel och Davidson (2011) liksom Trost (2005) 

definierar.  

För att vi skulle få reda på det som informanterna egentligen syftade till under 

intervjuerna, var vi noga med att ställa följdfrågor om mer exakt hur de tänkte eller 

menade vid varje specifik fråga. På så sätt kunde vi få en djupare förståelse för hur 

klasslärarna tänkte då de svarade på intervjufrågorna. Trost (2005) konstaterar att 

instrumentet som används i undersökningen ska mäta det som den är avsedd att mäta.  
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4.7 Metoddiskussion  

 

När vi skulle sammanställa våra data blev det ibland svårt att höra vad som sas 

eftersom flera av informanterna pratade otydligt. Det ledde till att vi fick gå tillbaka 

till anteckningarna från intervjuerna. Ett annat problem som vi stötte på var att några 

av informanterna började prata om annat som inte berörde vår undersökning. Korta 

svar och “pinsam tystnad” var ytterligare ett problem vi möttes av hos några av 

klasslärarna. Trots följdfrågor gjorde de korta svaren att det blev svårt för oss att få 

fram en djupare inblick i klasslärarens arbetssätt och erfarenheter kring elever med 

svenska som andraspråk. Miljön som vi intervjuade informanterna i var i grupprum 

med enkel möblering. Valet av att göra intervjuerna i grupprum var för att få det 

lugnt och inte bli störd av annan personal eller elever. Valet av att intervjua 

klasslärarna en och en gjorde vi för att få den enskildes åsikter kring 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna är utformade efter individens egna arbetssätt, och 

passar därför inte in i en gruppintervju. Vi intervjuade informanterna tillsammans för 

att inte missuppfatta eller missa viktig fakta som klasslärarna tog upp.    
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5 RESULTAT 
 

5.1 Klasslärares arbetssätt 

 

Inom detta område lyfter vi fram klasslärares arbetssätt som tydliga instruktioner, 

förberedelseklass och nivåanpassad undervisning.  

 

5.1.1 Tydlighet och anpassning av språket 
 

Över hälften av informanterna tyckte att det var viktigt att anpassa sitt språk i 

undervisningen så att alla elever oavsett etnisk bakgrund förstår. Att vara tydlig, att 

förklara ord och enkla instruktioner i få steg underlättar för förståelsen hos 

andraspråkseleverna. Ett annat sätt att underlätta i undervisningen var att dra 

paralleller mellan olika saker som eleverna kunde koppla till verkligheten, fler samtal 

i helklass, låta eleverna samtala med varandra i klassrummet om områden de just då 

jobbar med.  

 

    Jag förklarar ibland någon extra gång och väljer enklare ord eller drar paralleller som 

förhoppningsvis ska hjälpa dem.  

     Under lektionerna är jag noga med att prata tydligt och förklara svåra ord så att alla i klassen ska 

förstå.  

 

Genom att använda sig av olika typer av bilder, tillexempel bilder från internet, 

ritade bilder, fotografier eller från böcker, när klassläraren förklarar svåra ord som 

exempelvis tyll, ett sorts tyg så blir det lättare för eleverna att förstå innebörden av 

ordet. Informanterna berättade att de arbetade mycket med gemensamma texter i 

klasserna och fåtal av informanterna använde sig även av bokcirklar. De menade att 

detta är ett bra sätt att lära av varandra då eleverna samtalar och diskuterar i grupp.  

 

     För att underlätta för eleverna då det handlar om svåra ord och begrepp använder jag mig av bilder. 

Ibland fotograferar jag när vi är ute i skogen för att eleverna lättare ska komma ihåg namn och 

utseende på tillexempel trädet. Vid andra tillfällen kan eleverna själva få rita egna bilder som vi 

använder på olika sätt för att utveckla ordförståelsen.  

 

Undervisningen anpassades utefter elevernas individuella kunskapsnivåer. 

Informanterna var noga med att påpeka att varje elev har olika behov, behöver 

utvecklas på olika sätt och olika svårighetsnivåer. Klasslärarna var eniga om att 

nivåanpassad undervisning var en förutsättning för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling.  

 

     Jag nivåanpassar min undervisning efter varje elevs kunskaper, för att de lättare ska ta till sig mer 

kunskaper.  
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Klasslärarna ansåg att det skulle vara mycket lättare att arbeta med mindre klasser, 

för att lättare nå ut till alla elever och ge dem den hjälp de behöver. Som klasslärare 

ansåg de att det är tråkigt att inte hinna med alla elever och inte kunna hjälpa 

eleverna att utvecklas framåt. De tyckte att de var tvungna att prioritera vilka elever 

som behövde ”mest” hjälp.   

 

    Med liten klass skulle det vara lättare att undervisa och nå ut till alla elever. Hinna med att 

finnas till hands och kunna ge dem den tid de behöver.   

 

 

5.1.2 Använder sig av eget material 
 

Majoriteten av informanterna hänvisade inte till något speciellt material, de berättade 

att de använde sig av eget material som de utformade själva, fått från andra lärare 

eller andra arbetsplatser som de jobbat på tidigare. Flera av informanterna hade inget 

speciellt material anpassat för andraspråkselever, utan använde sig av samma 

material för alla elever i klassen. Klasslärarna använde materialet med ett enklare 

och tydligare språk för att förenkla undervisningen för andraspråkseleverna.  

 

    Det mesta av materialet jag använder i min undervisning har jag fått kollegor och lärare. 

Jag använder samma material till alla elever, jag anpassar i så fall språket om det behövs.  

    Det som är bra för andraspråkselever är också bra för de andra eleverna, så jag gör ingen 

skillnad i undervisningen varken i material eller i vad jag lär dem. Däremot har jag ett 

andraspråkstänk, jag vill att alla ska förstå det jag lär ut.  

 

 

5.1.3 Svårigheter i ordkunskap och läsförståelse 
 

I frågan om vilka svårigheter som informanterna kunde se, att svenska som 

andraspråkseleverna hade i ämnet svenska, så svarade klasslärarna på olika sätt. 

Större delen av klasslärarna tyckte att ordförståelsen var den svåraste biten för 

andraspråkseleverna att behärska. Tätt efter kommer läsförståelse och stavning, där 

många ansåg att anledningen till detta berodde på svårigheter i ordförståelsen. Om ett 

ord var svårt för andraspråkseleven så blev det svårt för honom/henne att sätta in 

ordet i rätt sammanhang, stava ordet och läsa det. Några av klasslärarna som deltog i 

undersökningen tyckte sig se att det var svårt för andraspråkseleverna att läsa mellan 

raderna. Andraspråkseleverna hade svårt att förstå det som de läste. Informanterna 

menade att när de ställde frågor kring texter som eleven läst kan de inte återberätta 

handlingen.   
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Det har mycket svårt att knyta ihop begrepp och förstå innebörden i det de läser. Stora luckor i 

ordförrådet leder till svårigheter även i läsförståelsen. 

Läsförståelsen är svår att komma åt vid individuell läsning, därför jobbar vi mycket med bokcirklar 

och andra gemensamma texter för att komma åt innehållet. 

 

Undersökningen visade att det var svårt för andraspråkseleverna att förstå vad 

klasskamraterna menade i olika sammanhang, när de samtalar. De hade svårt att få in 

vissa ord och meningar som klasskompisarna sa, och sätta in dem i rätt sammanhang. 

Samtidigt som att en av informanterna menade att det var lättare för 

andraspråkseleverna att förstå ord och begrepp bland kompisar än i 

skolsammanhang.  

     

       Ordförståelsen är lätt i kompiskretsen men svårt i läroboken. 

 

Informanterna var eniga om att andraspråkseleverna har ett sämre ordförråd och att 

de inte alltid förstår vanliga begrepp som är självklara för infödda svenskar. De 

menade att klasslärarna kunde bli lurade av andraspråkselevens kunskaper, de tror att 

eleverna kan ord som de egentligen inte alls kan eller förstår innebörden av.  Det är 

av stor vikt att andraspråkseleverna lär sig att knyta ihop begrepp och förstå 

innebörden av det som eleverna läser och skriver.  

 

    Barnen har ibland sämre ordförråd och de förstår inte alltid vanliga begrepp. 

 

Bland annat kunde informanterna se att svensk grammatik och meningsbyggnad var 

svårt vilket kunde till stor del påverka stavningen. Andra svårigheter inom området 

var prepositioner, dubbelteckningar som exempelvis att det ska vara två “M” i ordet 

komma, överanvändning av vissa ord, att grammatiken blandas mellan andraspråket 

och modersmålet och att det var svårt att höra skillnader på bokstäverna V-B, O-U. 

 

    Ofta använder de strategierna i sitt modersmål när de börjar lära sig ett nytt språk. Så grammatiken 

blandas med deras första och andraspråk. Det blir samma med stavningen. En del har svårt att höra 

bokstäver och ljud som vi har som de kanske inte har i sitt modersmål.          

 

 

5.1.4 Förberedelseklass 
 

Under intervjuerna togs frågan om det fanns någon förberedelseklass upp, 

undervisning för elever med annat modersmål än svenska som är nykomna till 

Sverige, på skolan som informanterna jobbade på.  Majoriteten av klasslärarna hade 

inte tillgång till förberedelseklass på skolan där de arbetade, men önskade att det 

fanns tillgängligt där de jobbade. De ansåg att nyanlända elever inte ska “slussas“ in 

i den ordinarie klassen och undervisningen.       
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Vi har ingen förberedelseklass på skolan. 

Förberedelseklass är nödvändigt innan de slussas in i ”vanlig klass”. Det är fel att placera nykomna 

elever direkt i ”vanliga klasser”.   

   

Informanterna betonade vikten av att ha en förberedelseklass, de menade att det var 

en stor tillgång för skolan, lärare och elever om en förberedelseklass fanns. Vissa 

klasslärare tyckte att det var fel att placera in andraspråkseleverna, som inte kunde 

det svenska språket alls, i den “vanliga” klassen. 

    

Jag skulle vilja att det fanns en förberedelseklass på skolan, för att jag tycker att de är viktigt eftersom 

elever med annat modersmål ska få en bra start med det nya språket. 

 

Klasslärarna menade att det krävs mycket extra tid och jobb för dem då de måste lära 

eleven som är nyanländ till Sverige, bland annat den språkliga svenska grunden, den 

svenska kulturen, hur samhället fungerar med mera. De måste börja från grunden 

med andraspråkseleven som är nyanländ, samtidigt som klassläraren skulle undervisa 

övriga elever i klassen på den nivå som de befann sig i.   

 

      Jag skulle vilja att de nyanlända eleverna skulle få gå i förberedelseklass och sedan försiktigt 

slussas ut i klasserna. Det krävs mycket tid och planering för att undervisa både nyanlända elever 

och de resterande eleverna samtidigt.     

     
 

 

5.1.5 Sammanfattning 
 

Enligt informanterna är det är av stor betydelse att vara tydlig i sitt språk för att alla 

elever oavsett etnisk bakgrund ska förstå och kunna följa med i undervisningen. 

Informanterna använde sig mestadels av eget material eller samma material till alla 

elever oavsett etnisk bakgrund. Informanterna är alla överens om att 

förberedelseklass är av stor vikt och något som bör finnas på varje skola. De 

svårigheter som klasslärarna kan se att andraspråkseleverna har är ordförståelse, 

läsförståelse och att eleverna blandar svenska grammatiken tillsammas med 

modersmålsgrammatiken. 

 

5.2 Klasslärares samverkan med SVA-lärarna och 
modersmålslärare 

 

5.2.1 Klasslärares och SVA-lärares planering tillsammans 
 

Klasslärarna understryker att SVA- lärarna är viktiga för utvecklingen av 

andraspråkselevernas språkutveckling. De flesta av klasslärarna hade elever med 

svenska som andraspråksundervisning under skoltid.   
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De klasslärare som hade elever som gick på svenska som andraspråksundervisning, 

förkortas SVA- undervisning, hade god samverkan med SVA- lärarna. De träffades 

mellan 1-2 gånger per vecka, i både klassrumsmiljö och i korridoren. Det skiljde sig 

från skola till skola hur mycket, hur ofta och hur klasslärare och SVA-lärare 

träffades. Informanterna berättade att klasslärarna och SVA- lärarna inte planerade så 

mycket tillsammans, men att SVA-lärarna ibland fanns med under 

utvecklingssamtalen. 

     

SVA-läraren och jag planerar inte tillsammans men vi samtalar inför utvecklingssamtal och om behov 

finns. 

 

Överlag så ansåg klasslärarna att samarbetet med SVA-lärarna är värdefullt för att få 

en större inblick i hur man kan främja elevernas språkutveckling. Genom att 

samarbeta stärker det elevernas trygghet i och utanför klassen, även elevens språk 

och kunskaper. 

     

Det underlättar för mig som lärare att arbeta med SVA-läraren eftersom hon brukar hjälpa genom att 

komma med sina tips om hur jag ska underlätta undervisningen för andraspråkseleven. 

 

Några informanter ville ha mer samarbete med SVA-lärarna, gällande de olika 

behoven som fanns, bland annat i tal och skrift. De ville även att de skulle få chans 

att träffa SVA-lärarna regelbundet. 

 

Det är viktigt att samarbeta med SVA-läraren för att utveckla elevens tal och skriftspråk.       

 

 

                   

 

5.2.2 Utvecklingssamtal 
 

SVA- läraren var ibland med under utvecklingssamtalen, men i många fall träffades 

lärarna innan utvecklingssamtalet för att diskutera kring elevens utveckling och 

svårigheter ibland annat det svenska språket och grammatiken, menade 

informanterna. Klasslärarna träffade SVA-lärarna inför utvecklingssamtalen för att 

de ville få en större inblick i hur andraspråkseleven låg till gällande 

språkutvecklingen. För att vid ett senare tillfälle kunna fortsätta arbeta med det som 

andraspråkseleven behöver mer träning i.    

 

                       SVA-läraren finns i vissa fall även med under utvecklingssamtal. 

Inför utvecklingssamtalen träffar jag SVA-läraren för att gå igenom andraspråkselevernas 

utvecklingar. Detta gör det lättare för mig som lärare att få en inblick i vad som behöver göras för att 

eleverna ska utvecklas ännu mer. 
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5.2.3 SVA- undervisning efter skolan 
 

Många av klasslärarna antydde att det vore smidigare om SVA- undervisningen låg 

efter skoltid, till exempel på fritids. Klasslärarna menade att andraspråkseleverna 

missar mycket av den ordinarie undervisningen tillsammans med övriga 

klasskamrater. Två av klasslärarna tyckte att SVA- undervisningen borde användas 

som förstärkning. 

 

Undervisningen borde integreras eller ligga utanför skoltid eftersom de behöver varje minut i 

klassrummet. SVA-undervisningen bör användas mer som en förstärkning av det svenska språket. 

Jag tycker att SVA-undervisningen ska ligga efter skolan för att eleverna behöver all tid tillsammans 

med de andra eleverna i klassrummet. 

 

 

5.2.4 Ingen tid för samverkan mellan modersmålslärare 
och klasslärare 

 

Informanterna påpekar att det inte fanns någon samverkan med modersmålslärarna 

överhuvudtaget på grund av att modersmålslärarna och klasslärarna hade olika 

arbetstider. Eftersom att klasslärarna och modersmålslärarna hade olika tider så fanns 

det ingen tid över för samverkan sinsemellan. Flera av modersmålslärarna jobbade på 

flera skolor vilket gjorde att klassläraren inte träffade modersmålslärarna lika ofta 

som de önskade. Det fanns varken planeringar eller träffar med modersmålslärarna, 

de få tillfällen som klasslärarna träffade modersmålslärarna var oftast i korridorerna.  

 

Jag träffar modersmålsläraren i korridoren ibland och om behov finns. 

Jag har inget samarbete med modersmålsläraren, jag springer bara på honom i korridoren. 

 

Informanterna var överens om att samarbete med modersmålslärare är till stor fördel 

för både eleverna och lärarna. Samarbetar lärarna tillsammans utvecklas 

andraspråkselevernas språk på ett gynnsamt sätt. Klasslärarna strävar efter att få 

arbeta mer med modersmålslärarna än vad de gör i nuläget. Under samverkan kan 

lärarna ta hjälp av varandra för att nå bästa resultat. 

     

I nuläget har jag inget samarbete med modersmålsläraren. På min förra arbetsplats samverkade man 

med modersmålslärarna. Om vi arbetade med kroppen i klassen så arbetade modersmålsläraren 

med kroppen också. Om det fanns svåra ord som eleven inte förstod så kunde eleven skriva upp 

dem och ta med dem till modersmålsundervisningen.                     
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5.2.5 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis vill informanterna arbeta tillsammans med både 

modersmålslärare och SVA-lärare för att underlätta andraspråkselevens utveckling. I 

nuläget har samtliga informanter inget samarbete med modersmålslärarna på grund 

av bland annat olika arbetstider.  Däremot arbetade nästan alla klasslärare 

tillsammans med SVA-lärarna på något sätt, men de hade ingen direkt planering 

gemensamt. Tillgången till samarbete med SVA-lärarna var för klasslärarna 

betydelsefull på flera sätt, exempelvis genom att ge varandra tips och råd.   
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Samarbete mellan modersmålslärare och 
klasslärare 

 

Resultatet som vi kom fram till pekade på att modersmålslärarna behövs för att de 

kan undervisa på ett sätt som inte klasslärarna har kunskaper om, exempelvis att 

kombinera både modersmålet och andraspråket vid benämningar av olika ord. Vilket 

klassläraren inte kan då han/hon inte behärskar andraspråkselevens modersmål.  

Modersmålslärarna har en förståelse för hur det är att komma till ett nytt land, lära 

sig ett nytt språk och nya sociala normer. Det är viktigt att modersmålet är ett 

användbart språk för eleven, att bevara sitt modersmål för att lättare kunna 

kommunicera tillsammans med släkt och familj. Att få samarbeta tillsammans med 

modersmålslärarna är något som klasslärarna arbetar för. Vilket skulle kunna tolkas 

till Ladbergs (2000) synpunkt om att i modersmålsundervisningen kan 

andraspråkseleverna få hjälp av modersmålsläraren i både det svenska språket och 

framförallt modersmålet. Klassläraren har inte samma erfarenheter och kunskaper 

som modersmålsläraren när det gäller andraspråkselevernas modersmål, hur det är att 

lära sig ett nytt språk och svårigheter vid inlärning av ett andraspråk (a.a.).  

Det är angeläget att arbeta för samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare, 

eftersom det har visat sig ha en stor roll och driver andraspråkselevernas 

språkutveckling framåt. Vid samverkan kan klasslärarna och modersmålslärarna ta 

hjälp av varandra för att utveckla andraspråkselevernas språkutveckling i största 

möjlighet. Även Carlson (2009) framhåller att det är betydelsefullt för klasslärare att 

samarbeta med modersmålsläraren eftersom de tillsammans kan hjälpas åt med att 

utveckla andraspråkselevens språkkunskaper.  

Det vore bättre ifall SVA- och modersmålsundervisningen låg efter skoltid, eftersom 

eleverna som har modersmåls- och SVA-undervisning förlorar värdefull tid i 

klassrummet. Torpsten, (2008) understryker att andraspråkseleverna känner sig 

utanför och annorlunda när de lämnar klassrummet för att vara med i 

modersmålsundervisningen.  

Under studien fick vi även fram att om svenska som andraspråksundervisningen låg 

efter skolan skulle andraspråkseleverna få ännu mer svenskundervisning, vilket kan 

leda till att elevernas svenska språk utvecklas ytterligare. Modersmålsundervisningen 

ligger oftast efter skoltid, vilket inte påverkar elevernas lektionstider under 

skoldagen. Däremot påverkar det samverkan mellan modersmålslärare och 

klasslärare eftersom de har olika tider att arbeta efter. Ladberg (2000) påpekar att det 

finns lite tid i skolan för modersmålsundervisningen, vilket påverkar utvecklingen av 

tal- och skriftspråket hos andraspråkseleverna. Modersmålsundervisningen äger ofta 

rum antingen i en annan del av skolan eller efter skoltid, det här gör det svårt för 

klasslärare och modersmålslärare att samverka.  
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6.2 Undervisning i SVA 

 

Studien visade att ett samarbete mellan SVA-lärare och klasslärare är av betydande 

roll. Genom samarbetet kan lärarna hjälpa varandra genom att delge sina erfarenheter 

och kunskaper. Samarbetet mellan klasslärare och SVA-lärare sker mer kontinuerligt 

eftersom de jobbar under samma tider och oftast på samma plats, vilket gör det 

lättare för dem att träffas i klassrum, korridor och personalrum. I och med att 

klasslärarna och SVA-lärarna befinner sig på samma plats och under ungefär samma 

arbetstider, så finns det fler tillfällen och mer tid till samverkan.    

Medan Eklund (2003) framhäver att SVA-läraren borde se till andraspråkselevernas 

erfarenheter. Oberoende av vilken etnisk bakgrund eleverna har ska de få tillgång till 

olika material för att lättare ta till sig nya kunskaper i olika områden och ämnen. Det 

tar ungefär två år för andraspråkseleven att lära sig vara delaktig i vardagliga samtal.  

För elever med svenska som andraspråk tar det mer tid att lära sig de språkkunskaper 

behövs för att komma ikapp de ämneskunskaper elever med svenska som modersmål 

har (a.a.).  

Vidare framkom det att samarbetet mellan SVA-lärarna och klasslärarna underlättar 

språkutvecklingen hos andrapsråkseleverna samt att det krävs mycket från skolan för 

en likvärdig utbildning, vilket då kan kopplas till Torpstens (2008) uppfattning om 

kraven på skolan.    

Torpsten (2008) framhäver att eftersom andraspråkseleverna har ett annat modersmål 

än svenska ställs det stora krav på skolan för att utbildningen ska vara likvärdig för 

alla elever. Andraspråkselever har rätt till att få stödundervisning i det svenska 

språket för att utveckla sina kunskaper i svenska.  

 

6.3 Elevens modersmål 

 

Resultatet som vi fick fram gällande andraspråkselevernas kunskaper kring 

grammatik både i sitt modersmål och i andraspråket, enligt lärarna så blandar 

eleverna ihop grammatiken för de olika språken. En svårighet är tex. 

Meningsbyggnaden där ordföljden kastas om, exempelvis i meningen ”jag tror det 

snöar ute” kan istället bli ”det snöar ute jag tror”. En fördel är att kunna sitt 

modersmåls grammatik för att lättare ta sig an ett nytt språks grammatik. Det är 

betydelsefullt att arbeta mycket med den svenska grammatiken tillsammans med 

andraspråkseleverna. Klassläraren får däremot inte peka ut elevens grammatiska fel 

utan istället säga det aktuella ordet grammatiskt rätt. Tillexempel att 

andraspråkseleven skriver ”gådde” och klassläraren läser texten högt och säger 

”gick” istället för ”gådde”. Även modersmålsläraren bör jobba med grammatiken 

både i modersmålet och i det svenska språket, men inte markera ”felen” som 

eleverna gör när de gäller grammatiken. 

 Likaså framhäver Torpsten, (2008), Hyltenstam, (2008), liksom Lunneblad och 

Carlsson, (2009) att det gynnar andraspråkseleverna om de har kunskap om sitt 

modersmål vid inlärningen av andraspråket. Med hjälp av modersmålets grammatik 

kan eleven enklare ta till sig det svenska språkets grammatik.  
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Studien pekar på att det blir mer konkret att använda sig av olika material och 

arbetssätt för att belysa språkanvändningen. Med hjälp av bilder underlättar 

klassläraren svåra ord för alla elever oavsett etnisk bakgrund. Ett annat sätt att 

underlätta ordförståelsen är genom att vara tydlig och dra paralleller till elevernas 

närmiljö. Benckert med flera, (2008) och Li (2007) lyfter fram att det är viktigt att 

vara tydlig, att förenkla sitt språk och ta hjälp av olika tekniker som till exempel 

kroppsspråk och bilder för att på ett lättare sätt förtydliga språket för 

andraspråkseleverna.  

 

6.4 Fortsatta studier och konklusion 

 

För andraspråkseleverna är det viktigt att samarbetet mellan modersmålslärare och 

klasslärare fungerar, för att på bästa sätt gynna andraspråkselevens språkutveckling. 

Ett exempel på ett bra samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare är då de 

arbetar kring samma område. Som klasslärare kan du ge andraspråkseleven begrepp 

på svenska medan modersmålsläraren tar upp samma begrepp fast på modersmålet.  

Enligt våra informanter leder detta till att andraspråkseleverna tar till sig begreppen 

på både sitt första- och andraspråk. Under intervjuerna fick vi ett undvikande svar till 

varför det inte fanns något samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare, 

informanterna menar att det inte finns någon tid. Vi skulle vilja studera vidare kring 

denna fråga, om varför modersmålslärare och klasslärare inte samarbetar så mycket, 

för att få ett mer utvecklat svar.  

Informanterna i vår undersökning var alla eniga om att ett samarbete tillsammans 

med modersmålslärare är något som saknas men som klasslärarna gärna vill ha. 

Därför tycker vi att det är viktigt att ta reda på varför samarbetet mellan klasslärare 

och modersmålslärare inte existerar på alla skolor.  

 

6.5 Pedagogiska implikationer 

 

Ifall inte skolan har någon förberedelseklass så kommer nyanlända elever att 

”skickas” in i den ordinarie klassen, vilket kan leda till att klassläraren får dubbelt så 

mycket att göra. Exempelvis om en klasslärare är ensam med 28 elever och får in en 

nyanländ elev till klassen. Då har han/hon ett ansvar att den ordinarie undervisningen 

fortsätter, samtidigt som han/hon ska hjälpa den nyanlända eleven att utvecklas på 

bästa sätt. Följderna av att den nyanlända eleven kommer direkt in i klassen utan 

några språkliga kunskaper i det svenska språket, gör att klassläraren måste lägga 

mycket fokus på eleven, vilket klassläraren inte har tid med om han/hon är ensam 

vuxen i klassen. Klassläraren prioriterar i detta fall bara den nyanlända eleven medan 

resterande elever inte får sina behov tillgodosedda.    

För elevernas språkliga utveckling är det viktigt med samarbete mellan klasslärare 

och modersmålslärare. Finns det ingen samverkan mellan de båda parterna, blir det 

svårare för eleverna att förbättra sina kunskaper i både modersmålet och i 

andraspråket. Ifall klassläraren och SVA-läraren inte samverkar med varandra så kan 

det bli konsekvenser i hur elevens kunskaper utvecklas. Exempelvis om inte 

klassläraren och SVA-läraren samarbetar så kan det bli svårt att avgöra när 
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andraspråkseleven har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna vara 

med i ordinarie undervisning.   

 

6.6 Slutsatser 

 

Studien visade att klasslärarna inte använde något särskilt arbetsmaterial för 

andraspråkseleverna, de använde sig av samma material till alla elever i klassen. De 

flesta informanterna var noga med att påpeka att de ville ha förberedelseklasser 

eftersom att det inte finns på skolorna idag, eftersom de tyckte att 

andraspråkseleverna inte ska ”slussas” in i den ”ordinarie” undervisningen direkt 

utan istället få chans att lära sig grunderna för det svenska språket tillsammans i 

förberedelseklass.  

I vår studie kom vi fram till att klasslärarna vill ha mer samverkan med svenska som 

andraspråkslärarna och de vill ha samverkan med modersmålslärarna, vilket de inte 

har i nuläget. Samverkan mellan klasslärarna, modersmålslärarna och SVA-lärarna är 

av stor betydelse för både lärarna och för eleverna. Eftersom andraspråkseleverna 

lättare tar till sig språkliga- och skriftliga kunskaper om de arbetar med liknande 

områden inom de olika ämnena tillsammans med de olika lärarna.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

2. Har du många erfarenheter av att undervisa 

andraspråkselever? 

 

3. Vad tänker du om den undervisningen?  

 

4. Har du som klasslärare fått någon utbildning i svenska som 

andraspråk? Exempelvis: 

 Utbildning på universitet/högskola? 

 Utbildning/kurs som anordnats från arbetsplatsen? 

 

5. Hur många andraspråkselever har du nu i 

klassen/klasserna? 

 

6. Vad tycker du är det absolut viktigaste för pedagoger att 

tänka på i undervisningen av andraspråkselever? 

 

7.  Vilka material har du tillgång till i undervisningen för 

dessa elever? 

 I So/No? 

 I Matematik? 

 I Svenska? 

 I Engelska? 

 

8. Hur samverkar du med föräldrar/vårdnadshavare? 

 

9. Hur många av dina elever i klassen/klasserna har SVA- 

undervisning? 

 

10. Hur många av andraspråkseleverna har 

modersmålsundervisning? 
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11. På vilket sätt samverkar du med modersmålslärare, SVA-

lärare & vårdnadshavare?  

 

12.  Vad tycker du är svårast med elever med annat modersmål 

än svenska? 

 

13.   Vilka svårigheter gällande det svenska språket kan du som 

klasslärare se att andraspråkseleverna har? Exempelvis:  

 Läsförståelse? 

 Stavning? 

 Ordförståelse (det talade språket)? 

 Annat? 

 

14.  På vilket sätt anpassar du språket i undervisningen för att 

andraspråkseleverna lättare ska förstå: 

 Texter? 

 Muntliga genomgångar? 

 

15.  Finns det någon förberedelseklass på skolan där du jobbar 

(för elever med annat modersmål som är nykomna till 

Sverige)?  

 

16.  Hur ofta träffar du modersmålsläraren/modersmålslärarna?  

 

17.  Hur ofta planerar du med 

modersmålsläraren/modersmålslärarna? 

 

18. Om du fick bestämma helt och hållet hur skulle du då vilja 

ha det när det gäller undervisningen med 

andraspråkselever? 

 


