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mogent land utan numera är det ett mångkulturellt land där 
amspela. Hur kan det vara att lära sig ett 

 är vik ga i tillägnandet av det? Syftet med denna studie var att 
en kan se ut i en mångkulturell grundskola där flertalet av eleverna har ett 

nnat modersmål än svenska, med fokus på om och hur skolan arbetar med att tillvarata 
modersmål gentemot svenskan. Tanken var även att få ta del av andra 

yckelord 
bakgrund, modersmål, undervisning  

                                                

 en andraspråk

daktik och psykologi 
å 15hp  

S
 
Sammanfattning 
Sverige är idag inte längre ett ho
många nationaliteter, etniciteter och religioner ska s
andraspråk och vilka faktorer ti
se hur undervisning
a
andraspråksinlärarnas 
faktorer såsom hemmets, skolan och fritidsverksamhetens roll i tillägnandet av ett andraspråk. 
Detta för att blivande och verksamma pedagoger samt andra som är intresserade inom 
andraspråksinlärning ska kunna få se hur undervisning inom detta kan se ut och bedrivas. 
Därför valdes det att göra en etnografisk1 fallundersökning med ett kvalitativt angreppssätt för 
att i datainsamlingen ha tillgång till olika instrument av intervjuer och deltagande 
observationer samt ta del av olika artefakter. Detta val av metod gjorde det möjligt att få ta del 
av en elevs väg i den svenska skolan genom interjuver med pedagoger som arbetat med 
eleven och deltagande observationer samt intervjuer med hemmet i form med elevens 
mamma. Av resultaten som går att ta del av i denna rapport framkommer det att hur skolan 
tillvaratar andraspråksinlärarens modersmål gentemot svenskan spelar roll för hur tillägnandet 
av målspråket ska utvecklas. Även har olika undervisningsmetoder i skolan och interaktionen 
mellan skola, hem och fritidsverksamhet visat sig vara viktiga delar för hur 
andraspråksinlärningen ska fortgå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
Andraspråksinlärning, sociokulturell 

 
1 ”Etnografi är för det första en uppsättning metoder som använts för att samla in information och, för det andra, 
en skriftlig sammanställning av det man kommer fram till när man använder etnografiska metoder” (Merriam, 
1994, s. 37)  



Abstract 
weden are today no longer a homogeneous country without now is that a multicultural 
ountry where many nationalities, ethnicities and religions will influence each other. How can 
 be to learn a second language and which factors are important conquer the second 

e purpose with this study was to see how an education can perform in a 
er mother 

g second language 
ther tongue in relation to the Swedish language. The thought was also to take part 

eyword 
econd language learning, second language, mother tongue, integration 

S
c
it
language? Th
multicultural compulsory education where the majority of the students have anoth
tongue than Swedish with focus on if the school works with safeguardin
learner’s mo
of other factors as home, school and the spare time’s roles in conquering a second language. 
In order to proposed and active teachers and others who are interested within second language 
learning will allso be able to see how the education within this can be like  and to be carried 
out. Therefore, it was chosen to do an ethnographic case survey with a qualitative position in 
order to collect the information by have access to different instruments of interviews and 
participating observations and to take part of different artefacts. This choice of method did it 
possible to take part of the pupil's road in the Swedish school through interviews with 
teachers who worked with the pupil, participating observations and interviews with the home 
in mould with the pupil's mother. Of the result that goes to take part of in this report is that the 
second language learner’s mother tongue in relation to the Swedish language plays a 
significant role for how to conquer the second language. How the second language learning 
continues depends on among other thing as teaching, interaction between schools, home and 
the spare time’s role which are all important factors for the pupil’s conquering a second 
language. 
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1. Inledning 
ur kan det vara att lära sig ett andraspråk och vilka faktorer är viktiga i tillägnandet av det? 
verige är idag inte längre ett homogent land utan numera är det ett mångkulturellt land där 
ånga nationaliteter, etniciteter och religioner ska samspela. Sverige är ett demokratiskt land 

vilket även innefattar att dörren utåt står öppen för människor som ofrivilligt berövats sin 
livssituation i hemlandet men även för de som har kommit hit av fri vilja. 
 
Detta innebär att Sverige måste ha en plan och beredskap för att emot ta dessa människor på 
bästa sätt genom att stå redo med ramar för språkinlärning och introduktion till det svenska 
samhället samt dess kultur. Skolans uppgift blir här att erbjuda barn och ungdomar men även 
vuxna undervisning under ordnande former, där aktuell forskning ligger till grund för 
verksamheten men även med kompetent personal för att på bästa sätt ge dem en god grund att 
stå på för ett fortsatt bra liv i Sverige. Hur ser då undervisningen ut idag i en mångkulturell 
grundskola där flertalet av eleverna har ett annat modersmål än svenska? Arbetar skolan med 
att tillvarata andraspråksinlärarnas modersmål gentemot svenskan och i så fall hur? Spelar 
även samspelet mellan hem, skola och fritidsverksamhet in i tillägnandet av ett andraspråk?   
 
2. Bakgrund  
Grundtanken inom det sociokulturella perspektivet är att kommunikation mellan människor är 
avgörande. Det är nämligen genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och 
förs vidare.(Säljö, 2000) Enligt Vygotsky (1934/1986) sker ingen utveckling av vare sig språk 
eller tänkande utan den sociala kommunikationen. Den mänskliga utvecklingen i sig är en 
social företeelse och inte en individualistisk. Den individuella utvecklingen är således en 
produkt av undervisningen och ett resultat av individens sociala, historiska och kulturella 
erfarenheter. Både Vygotsky (a.a.) och Säljö (2000) hävdar att genom dialogen uppfylls den 
sociala funktionen nämligen att det är genom andra människor som vi lär känna oss själva. 
Enligt Säljö (a.a.) bör tre samverkande händelser uppmärksammas när lärandet i ett 
sociokulturellt perspektiv äger rum nämligen att användningen av de intellektuella- och de 
fysiska redskapen samt kommunikationen. Begreppet kultur är enligt Säljö (a.a.) något som 
har skapas utav människor och som finns mellan människan och omvärlden. Detta innebär att 
kulturen omfattar både materiella och immateriella verktyg vilket sedan är något som 
utvecklas till artefakter2 i kulturen i vår vardag. 
 
Tvåspråkighet 
Tidigare forskning och relevant litteratur inom ämnet tar upp vägen till tvåspråkighet och 
viktiga faktorer som är betydelsefulla för andraspråksinlärningen. Enligt Håkansson (2003) 
har begreppet tvåspråkighet en vid definition och i litteratur som belyser detta ämne finns ett 
spektrum av skilda uppfattningar. Vardagligt förstås begreppet tvåspråkighet ofta som en 
individs likvärdiga behärskning av två språk och som motsvarar en enspråkig talares 
behärskning av sina språk (Hyltenstam & Stroud, 1991). I Nationalencyklopedin (1991-1995) 
bekräftas definitionen av begreppet tvåspråkighet som användning eller behärskning av två 
språk. Einarssons (2004) syn på tvåspråkighet eller flerspråkighet som han också använder sig 
av är att det är en benämning på språk som liksom förstspråket har lärts in i en naturlig miljö 
men senare än förstaspråket. Han påvisar även att tvåspråkigheten ibland är en social 
definition och den uppstår vid olika kommunikationssituationer och omständigheter där 
personen kan variera sitt språk. Detta kan enligt honom bero på att den som använder sig av 

                                                

H
S
m

 
2 Artefakt= ”arkeologisk term för ett av människohand obetydligt bearbetat föremål i motsats till naturföremål”. 
(Fokus, andra reviderade upplagan) 
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två språk regelbundet och i olika domäner är tvåspråkiga vilket är ett led i den sociala 

enom språket sker 
kommunikation och samarbete med andra. Genom språket blir kunskap synlig 

i 
kolan en heterogengrupp ”vad gällande bakgrund, erfarenheter, förväntningar, kultur och 

tatus” (a.a. s. 32ff.).  

 är det vanligt att barnen leker med rim och 
rar till att de upptäcker enskilda ljud i ord vilket underlättar då den formella 

Sundblad, 1989) Ett tillåtande klassrumsklimat underlättar det som Allard och Sundblad 

är rätt och fel, detta menar de kan hämma elevernas 

definitionen. Gibbons (2006) påpekar att tillägnandet och utvecklingen av ett andraspråk är en 
fortlöpande process och att språk utvecklas i olika sammanhang samt att det förändras allt 
efter kontexten. Enligt kursplanen i svenska som andraspråk (2000) finns nedanstående citat.  
 

”Det svenska språket har en nyckelställning i skolarbetet. G

och hanterbar. Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med 
annat modersmål än svenska skall tillägna sig en sådan språkbehärskning att de 
med fullt utbyte kan tillgogogöra sig utbildningen i andra ämnen och kan ingå i 
kamratgemenskapen i det svenska samhället.” (Skolverket, kursplan i svenska 
som andraspråk, 2000 s.1) 

 
Kursplanen belyser viktiga faktorer och enligt Gibbons (2006) är dagens mångkulturella och 
flerspråkiga elever inte längre en egen grupp i klassen utan de är dem som utgör klassen. Hon 
belyser även att andraspråkselever inte är en homogengrupp utan liksom alla andra grupper 
s
socioekonomisk s
 
Språkutveckling – från spädbarn till elev 
Redan vid spädbarnsåldern startar barnens språkutveckling och då med protokonversationer 
tillsammans med en vuxen. Detta innebär att den vuxne talar till barnet ifrån och med barnets 
joller och miner (Bjar & Lidberg, 2003). Samtal spelar en central roll i barnens 
språkutveckling och då samtal av alla dess slag, med jämnåriga, föräldrar och andra vuxna. 
Dessa samtal bidrar till att lägga grunden för barnens läs- och skrivutveckling. Men som Bjar 
och Lidberg (a.a.) poängterar så behöver vi vuxna inte bara tala till barnen ”utan det är hur 
man gör det som har betydelse för barnens möjlighet att utveckla sitt språk” (a.a. s. 95). 
 
Andersson (1989) tar upp att de primära socialiseringsinstanserna är föräldrarna och familjen. 
Därefter kommer förskola, skola, arbetsliv, kamrater och vänner. Om barnen får delta i 
högläsning av böcker under sina uppväxtår bidrar det till att barnen utvecklar ett läsintresse 
och att det i sin tur stimulerar läsinlärningen anser Elbro (2004). Förskolan har också en viktig 

ll för barnens läs- och skrivutvecklingen, härro
ramsor. Detta bid
läsinlärningen startar (a.a.). ”Den utveckling som elevernas språkbruk genomgår under 
skolåren har tydliga och viktiga samband med det kognitiva mognandet” (Pettersson, 1989, s. 
174). Ytterliggare en väsentlig faktor under läs- och skrivutvecklingen är att barnen bygger 
upp ett självförtroende. Teleman (1991) och Taube (2002) anser båda att det formella och 
teoretiska arbetet måste inriktas på att öka självtillit och trygghet i språkutövningar.  
 

”Till det förebyggande arbetet med att ‘skapa’ goda läsare med ett gott 
självförtroende hör att skapa en positiv klassrumsatmosfär och goda kontakter 
med hemmet samt att stimulera barnens talande språk, språkliga medvetenhet 
och läslust.” (a.a. s. 102) 

 
Det är enormt viktigt att barnen känner sig trygga i klassrummet. Det ska vara acceptabelt att 
få göra misstag och eleverna ska inte behöva vara rädda för att göra dem. (Allard & 

(a.a.) påvisar nämligen att under elevernas första skolår lägger lärarna allt för stor fokus på 
formträning och vad som 
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språkutveckling längre fram. För att den tidiga inlärningen ska fortsätta tycker de att vikten 
ska läggas vid att eleverna får läsa och skriva mycket och de viktigaste verktygen lärare ska 
ta tillvara på är penna och papper. (a.a.) 
 
Elbro (2004) påpekar att om barnen har fått bra bokstavskännedom i tidig ålder och även om 
deras talspråk
(1997) poäng
behövs det h
bra skriftliga 
är viktigt att 
till eleverna.  
 

kvall (1997) har undersökt om elever får ut något av att analysera skönlitterära texter redan i 

nder de senare skolåren förväntas eleverna att kunna skriva formellt i olika sammanhang. 
mmarbäck (1989) att det är viktigt att barn redan 

pråkinlärning – andraspråk och modersmål 

as bättre 
är de har byggt upp ett förtroende för pedagogen samt att läraren skapat en välkomnande 

atmosfär för 
nyckelområd
första är att e
språkligt och ån det närliggande samhället för att inkludering av 
grupperna ska bli möjligt. Det behövs även regelbunden utvärdering och bedömning av 

liga färdigheter uppmärksammats så visar det sig i de senare skolåren.  Nyström 
terar att lärare och elever ska se skrivandet som ett hantverk och för att nå det 

jälp av vissa verktyg exempelvis att eleverna får publicera sina texter, att de får 
förebilder, boksamtal och responsgrupper. Nyström (a.a.) poängterat även att det 
eleverna lär sig planera sin text och att det är lärarna som ska ge den kunskapen 

E
skolåren fyra upp till sex. Han kom fram till att eleverna var generellt sett mogna för 
funderingar över språkliga uttryck och grammatisk textanalys. Detta ledde i sin tur att dessa 
elever fick en större språklig medvetenhet. Hemligheten till att skriva bra texter är att lära sig 
att ställa frågor till sig själv för att öka sin språkliga medvetenhet (Larsson, 1989). 
 
U
För att detta ska kunna underlättas belyser Ha
i tidiga skolår får träna på att skriva texter och sätta in dem i argumenterade/utredande, 
berättelser eller ingripande/kommenterade genre för att bli pragmatiskt medvetna. Det innebär 
att eleverna blir medvetna om att en text förstås måste utifrån den kontext den tillhör och 
uppstår i. Sammanfattningsvis krävs det uttal, grammatik och ord för att behärska ett språk 
enligt Abrahamsson och Bergman (2006). Men att behärska ett språk innebär även att 
förmåga finns för att anpassa språket efter olika situationer och syften. 
 
S
Andraspråksinlärarnas bakgrund och sociala situation är bidragande element i tillägnandet av 
ett andra språk. Andraspråksinlärare kan delas in i två olika grupper antingen är de 
frivilligt/invandrade minoriteter vilket är beteckning för de grupper som mer eller mindre har 
frivilligt flyttat till det nya landet. Den andra är ofrivilliga minoriteter som däremot är 
beteckningen för de grupper som har förts in i majoritetssamhället med tvång genom slaveri 
eller kolonisering. (Axelsson, 1999) Viberg (1987) belyser en annan aspekt kring 
andraspråksinlärningen som är motivationen och dess betydelse vilket även benämns som 
”avsikt att stanna” (a.a. s.87). 
 
Hur andraspråksinlärningen fortgår för dessa minoritetsgrupper beror bland annat på 
pedagogen och interaktionen mellan skola, hem och fritidsverksamhet. Elever lyck
n

elevernas olika kulturer. (Axelsson, 1999) Cummins (2000) förordar fyra viktiga 
en som skolor bör tänka på gällande inkludering av minoritetsgrupper och det 
tt aktivt deltagande från föräldrar och närsamhället. Det andra som krävs är ett 
 kulturellt bemötande fr

andraspråkselever samt att skolan bedriver en målinriktad pedagogik (a.a.). Enligt Thomas 
och Collier (1997) behöver elever i olika skolämnena uppmuntras och stöttas i andraspråket 
samt i kombination med stöttning i modersmålet. Eleverna behöver även få tillgång till att 
undervisningen både sker på modersmålet och på andraspråket samt att skolans 
sociokulturella klimat är sådant att andraspråkselever känner sig delaktiga genom att deras 
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erfarenheter tas på allvar utav lärarna men även att lärarna har höga förväntningar på eleverna. 
Vikten av förväntningarnas och attitydernas viktiga roll i språkinlärningen belyser Wellros 
(1998). Barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige med ett annat modersmål än 
venska behöver positivt bemötande för att lära sig vad deras nya samhälle har för normer och 

visningen i klassrumsmiljön. Viberg (a.a.) poängterar att den informella 
lärningen sker där andraspråket talas, det vill säga i dess miljö. Enligt Robinson (2002) 

bygga upp 
nebörden kring ordet. Implicit inlärning kan liknas med den informella på grund av att båda 

ång process i andraspråksinlärningen men 

s språkutveckling om de får vänta med språkliga och 
nehållsmässiga utmaningar tills basen är färdig.  

s
värderingar. Attityder till olika människor och från olika människor kommer att spegla hur 
deras andraspråksinlärning utvecklas.(a.a.) 
 
Det finns två former av andraspråksinlärning, informell inlärning och formell inlärning 
(Viberg, 1987). Enligt Bergman, Sjöqvist, Bülow och Ljung (2001) samt Viberg (1987) är den 
informella inlärningen det som inläraren lär sig på egen hand medan den formella inlärningen 
är språkunder
in
spelar de individuella skillnaderna och kognitiva färdigheterna som andraspråksinläraren har 
en betydelsefull roll för språkutvecklingen samt skillnaderna mellan de implicita och explicita 
lärandeprocesserna. Den implicita inlärningen innebär att inläraren lär sig sitt modersmål 
genom alla språkets regler de möter i vardagen, medan den explicita inlärningen är det som 
inläraren möter i ord och regler genom att få dessa serverade istället för att själv 
in
dessa sker via inlärning på egen hand och i vardagssituationer. Den explicita inlärningen och 
den formella inlärningen sker i undervisningssammanhang med att inläraren får ord och regler 
serverade utan att själv få bygga upp innebörden kring dessa. (Viberg, 1987) Viberg (a.a.) 
poängterar dock att dessa begrepp inte får sammankopplas med samma betydelse men att 
innebörden av dessa kan liknas. Hulstijn (2002) belyser även dessa begrepp och enligt honom 
är den explicita kunskapen något som inte kan omvändas till implicit kunskap därför att 
explicita inlärare praktiserar ofta språket effektivast genom att skapa implicita 
inlärningstillfällen. 
 
Enligt Viberg (2004) är ordinlärning en livsl
självklart även på modersmålet. Tillägnandet av ett andraspråk kan delas in i två olika nivåer 
bas och utbyggnad. Ett barn med svenska som modersmål har vid skolstart ett ordförråd på 
cirka 8000 - 10000 ord. (Viberg, 1987) ”Basförrådet speglar den miljö och kultur som barnet 
växer upp i” (Abrahamsson & Bergman 2006, s. 16). Utbyggnaden av språket innebär att 
inläraren lär sig ca 3000 nya ord per skolår (a.a.). Undervisningen måste hela tiden befinna sig 
mellan bas och utbyggnad men samtidigt sträva efter att utveckla dem på samma gång samt 
att läraren ej utgår från att alla har en gemensam bas. Enligt Abrahamsson och Bergman (a.a.) 
bromsas andraspråksinläraren
in
 
Såväl som vid tillägnandet av ett modersmål som vid ett andraspråk använder inläraren sig av 
olika strategier såsom nybildningar av ord samt förenklingar och överanvändningar av 
grammatiska strukturer och inlärda mönster. Detta bör ses som en positiv utveckling hos 
inläraren och inte som fel eller brister. (a.a.) Enligt Viberg (1987) är förenkling den mest 
förekommande strategin i tillägnandet av ett andraspråk, exempel på detta är morfologisk 
förenkling vilket innebär att böjningsändelser utesluts. Vid en syntaktisk förenkling utelämnas 
en satsdel och vid en fonologisk förenkling kan bland annat en stavelse föredras som består av 
en konsonant och en vokal, ett typiskt exempel ”är uttal som rona (krona)” (a.a. 32) vilket 
förenklas genom att en konsonant försvinner. Vid övergeneralisering, som Viberg (a.a.) 
benämner det, medan Abrahamsson och Bergman (2006) väljer att benämna det som 
överanvändning, betyder att en regel generaliseras och tillämpas generellt. 
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Inom tillägnandet av ett andraspråk kan inläraren även använda sig utav olika 
kommunikationsstrategier exempelvis med olika genomförandestrategier där bland annat 
kodväxling förekommer som innebär att inläraren helt övergår i ett samtal till att använda en 
del ord och fraser på andraspråket. (Viberg, 1987) Enligt Håkansson (2003) kodväxlar 
inläraren vid en god behärskning av både modersmålet och målspråket vilket bidrar till att 
eleverna vanligtvis för in exempelvis substantiv som är den enklaste och vanligaste 
rdklassen till det ena språket. Ytterliggare en genomförandestrategi är att inläraren använder 

ör hemmet talar de andraspråket (Håkansson, 2003). Definitionen för de 
arn som är berättigade modersmålundervisning lyder ”språket är ett levande inslag i 

 de har en egen 
rfarenhet eller insikt för den aktuella tolkningen, vilket kanske inte finns i alla böcker som 

o
sig utav utomspråkliga medel exempelvis gester och mimik. Ett annat sätt i kommunikationen 
med andra talare av målspråket är att undvika ett visst samtalsämne genom att reducera en del 
i budskapet och därmed nöjer sig den med att säga något mer allmänt som den behärskar. 
Ibland kan även andraspråksinläraren göra andra medvetna genomförandestrategier såsom att 
använda sig av ett ord eller utryck från sitt modersmål då den med ganska hög sannolikhet vet 
att mottagaren förstår ordet, detta kallas transfer. Det finns två sorters transfer en positiv och 
negativ sådan. Den positiva ger en korrekt grammatisk överföring på andraspråket medan den 
negativa, även kallad interferens, ger en felaktig grammatisk struktur.(Viberg, 1987)  
 
Enligt Cohen (2003) är det viktigt att introducera inlärningstrategier till andraspråksinlärare 
när de ska tillägna sig ett andraspråk för att höja deras medvetenhet vad gällande att 
identifiera språket i praktiken. Han påpekar även att detta hjälper eleverna till att överföra de 
nya inlärningssituationerna utanför klassrummet. Målen med strategiträning är bland annat att 
andraspråksinlärare ska själva upptäcka deras styrkor och svagheter inom språkinlärningen för 
att använda strategierna med ett explicit mål där deras kunskap och förståelse ökar inom 
målspråket.  
 
Den vanliga bilden av barn med ett annat modersmål än svenska är att de talar sitt modersmål 
i hemmet och utanf
b
hemmet” (a.a. s. 72) vilket betyder att både elever och dess föräldrar har ett utländskt 
medborgarskap och att eleverna ska befinna sig i skolåldern då de anländer till Sverige. 
Skolans modersmålsundervisning har fått mycket kritik främst för att de ekonomiska ramarna 
inte tillåter mer än att eleverna får modersmålsundervisning två timmar per vecka samt att 
grupperna är heterogena vad gällande ålder och var de befinner sig kunskapsmässigt 
(Håkansson, a.a.). En intressant aspekt enligt Håkansson (a.a.) är att de flesta tvåspråkiga 
barn/ungdomar föredrar att använda sitt modersmål vid kommunikation med modern och i 
mindre grad tillsammans med fadern. Däremot med syskonen föredrar de flesta att tala 
andraspråket medan den största övervikten av användningen av andraspråket sker bland 
vänner.  
 
Enligt Cummins (1996) betyder läsförmåga på modersmålet en essentiell roll för att eleverna 
ska kunna lära sig att läsa på ett andraspråk. Han påpekar även att det är vikigt att eleverna 
bör känna till andraspråkets kulturella referensramar som avspeglas i den valda litteraturen 
samt att eleven språkmässigt behärskar litteraturen så att det bidrar till en positiv 
språkutveckling av andraspråket. Gibbons (2006) påvisar att om andraspråkselever får noga 
utvalda texter utvecklas deras språkfärdigheter på andraspråket. Texter och böcker som elever 
läser måste ha ett syfte för att ge dem bra språklig grund. Hon poängterar dock att många 
texter och böcker som används enbart är skrivna i läsinlärningssyfte, vilket många elever 
visserligen tycker är stimulerade genom att avkoda det som står. Enligt Gibbons (a.a.) bör 
denna fråga ställas; ”om det här är det bästa sättet att locka andraspråkselever till fortsatt 
läsning” (a.a. s.137). Elever får en lättare förståelse av andraspråket om
e
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enbart är skrivna i läsinlärningssyfte. Detta på grund av de innehåller mestadels meningar 
utan struktur och sammanhang.(a.a.)  
 
Inlärningsmetoder 
Användandet av olika inlärningsmetoder kan betyda mycket för hur tillägnandet av 
andraspråket fortgår. Lightbow och Spada (2006) har utifrån undersökningar angående 
andraspråksinlärning i klassrummet gestaltat sex olika metoder för hur andraspråksinlärning 
kan bedrivas utifrån teori till praktik. Den första metoden är ”Get it right from the beginning” 
(Lightbow & Spada, a.a. s.138) och ursprungligen var syftet med denna metod att hjälpa 
eleverna att läsa litteratur snarare än att de skulle klara av att tala flytande i det nya språket. 
Fokus i denna metod låg/ligger på grammatiska översättningar, vilket är huvudtanken då 
latinska språk lärs in. Eleverna fick en ordlista, ofta tillsammans med en likvärdig 
översättning samt grammatiska regler. Detta skulle lära eleverna att läsa litteratur samt att det 
ansågs vara en bra träning mentalt och att eleverna stärktes intellektuellt samt deras 
akademiska kunskaper. Lightbow och Spada (a.a.) påpekar att denna metod är nog den som 

ftast karakteriserar andraspråkinlärningen mer än andra metoder. Den inkluderar även 

 att språk förvärvas via att lyssna och/eller läsa. Denna metod förknippas med 
tephan Kraschen, enligt Lightbow och Spada (a.a.), vilkens hypotes lyder att den viktigaste 

lev och elev – elev. Argumentet för denna metod är att inlärarna ska ges möjligheten 
ll att engagera sig i interaktionen genom att de blir tvungna att förmedla och redogöra för 

o
hörförståelse där eleverna upprepar texten efter läraren eller bandet, detta tros bidra till att 
eleverna faktiskt lär sig tala språket. Detta med upprepningar menar Lightbow och Spada 
(a.a.) gör att eleverna inte behöver engagera sig och tänka på vad de säger utan att de istället 
kan upprepa meningarna medan de sitter och tänker på något annat. 
 
Den andra metoden är ”Just listen… and read” (a.a. s.143) och denna metod baserar sig på 
hypotesen om
S
faktorn för andraspråksinlärning är att ta in språket auditivt. Denna metod utförs genom att 
alla elever sitter i klassrummet med hörlurar tillsammans med en lärobok. Eleverna kan då 
samtidigt som texten läses upp i hörlurarna följa med i boken. Eleverna för ingen dialog med 
läraren under tiden denna metod tillämpas utan läraren finns i klassrummet som ett stöd och 
ser till att alla bandspelare fungerar som de ska. Denna metod anses vara bra för att eleverna 
fokuserar på detta vis på språkets struktur och betydelse samt att den ger andraspråksinlärarna 
en bra start i det nya språket som tillåter dem att bygga upp betydande kunskap om hur 
språket är uppbyggt men även att de slipper känna den oro som kan uppstå när de ska tala det 
nya språket i början.  
 
Tredje metoden Lihgtbow och Spada (a.a.) belyser är ”Let´s talk” (a.a. s. 150). Denna metod 
framhåller vikten av tillgången av både auditiv inmatning av språket samt samspelet mellan 
lärare – e
ti
sina intentioner, tankar och åsikter, vilket leder dem till ömsesidig förståelse. Detta blir 
verklighet då eleverna arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål exempelvis 
genom frågebaserade instruktioner.  
 
Den fjärde metoden är ”Two for one” (a.a. s. 155) och den går ut på att språket lärs in genom 
att eleverna studerar ett visst ämne. En del pedagogiska program går ett steg längre i denna 
metod och erbjuder eleverna instruktioner i två eller flera språk inklusive elevernas 
modersmål. Förhoppningarna av denna metod är att eleverna får two for one nämligen både 
det speciella ämnet samt språket samtidigt. Denna metod har enligt Lightbow och Spada (a.a. 
s.) många fördelar, generellt sett så ökar tiden som eleverna blir utsatta för det nya språket och 
det skapar utmärkta tillfällen för eleverna att kommunicera med varandra på det nya språket 
samt förstå kontexten. 
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”Teach what is teachable” (a.a. s.160) är den femte metoden och forskaren som kopplas ihop 

ed denna metod enligt Lightbow och Spada (a.a.) är Manfred Pienemann. Han och hans 
tt förklara varför vissa saker kan läras in medan andra trots utförlig eller 

icitinlärnings miljö då de 
lla sker i en klassrumsmiljö där inlärarna får ord och regler serverade. Metoden let’s talk är 

t att pedagogen ställer sig frågor inför observationerna med vad syftet 
ed observationen är, när den ska ske samt hur ska sen dokumenteras. Dokumentationen bör 

erformansanalysen har utvecklas /…/ för att beskriva hur 
tt andraspråk växer fram” (a.a. s. 35). Denna analys syftar till att ge en allsidig bild av vad 

m
kollegor har försökt a
intensiv undervisning tycks kvarstå oförvärvad. Metoden bygger på att följa en viss struktur 
och ordning i inlärningen av språket. Den är uppdelad i fyra nivåer och den första nivån 
bygger på negation, detta utvecklas i resterande nivåer med längre meningar som följer 
samma utveckling som inlärarens första språk.  
 
 ”Get it right in the end” (a.a. s. 165) har liksom metoderna; let´s talk, two for one och just 
listen … and read kännetecken allt ifrån uttal till ordförråd och grammatik vilket 
förespråkarna för denna metod menar lärs in naturligt om inlärarna utsätts för språket samt har 
motivation till att lära sig det. Förespråkarna av denna metod menar att det ibland är vikigt att 
fästa uppmärksamheten på misstagen istället för att endast fokusera på olika grammatiska 
regler. 
 
Utifrån Viberg (1987), Bergman m.fl. (2001) och Robinsons (2002) resonemang kring formell 
och informell inlärning samt implicit och explicit inlärning skiljer metoderna från Lightbow 
and Spada (2006) i dessa avseenden. Metoderna get it right from the beginning, just listen … 
and read och teach what is teachable är utav en formell samt expl
a
en formell inlärning men med ett implicit inslag där inlärarna ska engagera sig i interaktionen 
med pedagog – elev och elev- elev. En metod som är av en informell miljö samt implicit 
inlärning är get it right in the end för där sker inlärningen naturligt. Metoden two for one 
består av en formell inlärning men är sedan en blandning av explicit och implicit inlärning för 
här får inlärarna instruktioner på två eller flera språk men det är de själva som ska skapa 
tillfällen att kommunicera med varandra. 
 
För att ta reda på vad eleverna kan i sitt tillägnande av ett andraspråk krävs det bland annat att 
observationer, anteckningar och samtal förs. Tillsammans med dessa krävs det att 
pedagogerna för en viss dokumentation av elevernas språkutveckling. (Abrahamsson & 
Bergman, 2006) För att utnyttja observationer effektivt påpekar Abrahamsson och Bergman 
(a.a.) att det är viktig
m
dock vara enkel att föra påvisar Abrahamsson och Bergman (a.a.). I detta arbete kan 
exempelvis checklistor och anteckningar föras. Även till detta arbete är samtal ett viktigt 
verktyg, vilka är enligt Abrahamsson och Bergman (a.a.) viktigt att de är välplanerade men 
absolut inte får liknas som ett förhör. 
 
Ett exempel på verktyg i arbetet med dokumentation är att använda performansanalys enligt 
Abrahamsson och Bergman (a.a.). ”P
e
inläraren kan språkligt och genom denna analys plockar pedagogen isär språket och därefter 
analyseras varje komponent för att få en mångsidig bild av helheten. (a.a.) 
 

”Perfomansanlysen utvecklar en ’röntgenblick’ och lyhördhet hos pedagogen, 
vilket gör det lättare att upptäcka kvaliteter i språket som inte direkt syns eller 
hörs.” (Abrahamsson & Bergman 2006, s. 121) 
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Vid en performansanalys är det främst fem punkter som ligger till utgångspunkt i analysen av 

 fram dessa frågor. Detta för att blivande och verksamma pedagoger samt andra som 

aren tror att 
allstudien ge

                     

en elevtext. Dessa är kommunikativ-, innehållslig- och språkligkvalitet men även 
kommunikationstrategier och vad som kan vara till underlag för ett utvecklingssamtal.(a.a.) 
Något som Abrahamsson och Bergman (a.a.) påpekar är att ett komplext innehåll ofta kräver 
högre språklig komplexitet som bidrar till att den mentala ansträngningen hos eleven höjs. 
Om det däremot är ett mindre krävande innehåll blir följden att ett lägre krav på den språkliga 
komplexiteten ställs men i gengäld kan man då istället förvänta sig en högre språklig 
korrekthet.  
 
3. Problembeskrivning och syfte 
I dagens mångkulturella skola ska självklart alla elever ha lika rätt till undervisning som 
främjar deras kunskapsutveckling. Hur blir det då flera av eleverna inte har svenska som 
modersmål? Kan skolan ta tillvara på likheter och olikheter i modersmålet gentemot 
svenskan? Andraspråkinlärning är idag en stor del i skolans verksamhet därför är det viktigt 
att lyfta
är intresserade inom andraspråksinlärning ska kunna få se hur undervisning inom detta kan se 
ut och bedrivas. Studien grundas utifrån detta och för att få svar på det görs en fallstudie av 
andraspråksinlärare samt att människor i dennes närmiljö som skola, hem och 
fritidsverksamhet intervjuas. 
 
Syftet med detta examensarbete var att se hur undervisningen kan se ut i en mångkulturell 
grundskola där flertalet av eleverna har ett annat modersmål än svenska med fokus på om och 
hur skolan arbetar med att tillvarata andraspråksinlärarnas modersmål gentemot svenskan. 
Tanken var även att få ta del av andra faktorer såsom hemmets, skolan och 
fritidsverksamhetens roll i tillägnandet av ett andraspråk.  
 
Problemformulering 
Arbetar grundskolan med och i så fall hur på att tillvarata andraspråksinlärarens modersmål 
gentemot svenskan? Spelar andra faktorer inom hem, skola och fritidsverksamhet in i 
tillägnandet av ett andraspråk? Vilka är då dessa faktorer? 
 
4. Metod 
Enligt Merriam (1994) finns det olika typer av fallstudier och den som passar för denna studie 
är en så kallad etnografisk3 fallundersökning vilken kännetecknas genom den sociokulturella 
tolkningen som görs av den information som samlats in. Vanliga tillvägagångssätt för 
datainsamling inom detta är intervjuer, källanalys samt deltagande observation.   
 

al av metod V
Enligt Merriam (1994) ”spelar fallstudier en viktig roll /…/ när det gäller att utveckla 
kunskapsbasen inom ett visst område” (a.a. s.46). Fallstudiens styrka är att använda sig utav 
flera olika typer av empiriskt material, det vill säga ”dokument, artefakter, intervjuer och 
observationer” (a.a. s.23). Nackdelar med att använda fallstudie som design är bland annat att 
den kan ge felaktig, trivial och även ge en vilseledande analys eller sådana slutsatser. 

allstudier kan överförenkla eller överdriva faktorer vilket kan bidra till att läsF
f r ett generaliserande resultat av verkligheten det vill säga att den beskriver en 

                            
ör det första en uppsättning metoder som använts för att sa3 ”Etnografi är f mla in information och, för det andra, 

n skriftlig sammanställning av det man kommer fram till när man använder etnografiska metoder” (Merriam, 
1994, s. 37)  
 

e
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helhet av en situation eller en företeelse medan den egentligen endast utgör en del av detta. 
Denna forskningsdesign hämtar sin logik från de kvalitativa metodernas grundläggande 
synsätt. Det kvalitativa angreppssättets främsta syfte är att förstå innebörden av en viss 
företeelse medan ett kvantitativt angreppssätt strävar efter att förstå hur alla delar samverkar 
för att bilda en helhet, utifrån att först ha plockat isär företeelsens komponenter. Det som även 
skiljer dessa angreppssätt åt är insamlingen av data varav i det kvantitativa angreppssättet 
består datainsamlingen av ”icke- levande instrument (skalor, test, enkäter, databearbetning)” 
(a.a. s. 32) medan i den kvalitativa datainsamlingen är det främsta instrumentet forskaren i 

rm av intervjuer och observationer. Merriam (a.a.) påvisar att forskare som är kvalitativt 
ess än själva resultatet eller produkten. Målet med 

ående förfrågan om deltagande i studien. 

 gammal för att minnas eventuell 
amt att vara på väg in i det svenska språket. Eleven fick en förfrågan 

 och 2) innehållande 
kravet och konfidentielltkravet informerade deltagarna om undersökningens syfte 

kningsetiska 
t Vetenskapsrådet (www.vr.se

fo
inriktade är mer intresserade av en proc
denna undersökning var att ta del av andraspråksinlärares process till tvåspråkighet och 
viktiga faktorer som påverkar den med fokus på om skolan tillvaratar likheter och olikheter 
mellan modersmålet och målspråket. Det är inte själva slutprodukten, som i detta fall blir 
andraspråksinlärarens språkutveckling av målspråket utan hur skolan arbetar med 
andraspråksinlärning och vilka faktorer som spelar in i hans väg till tvåspråkighet. 
 
Urval 
Genom en kurskamrat i lärarutbildningen delgavs vetskap om en mångkulturell skola i en 
medelstor stad som skulle kunna vara ett bra underlag för denna studie. Rektorn på skolan 
ontaktades i den mellanstora kommunen angk

Förhoppningen inför studien var att jämföra två elevers tillägnande av ett andraspråk med 
olika sociokulturella bakgrunder. På grund av tidsramen för detta examensarbete i pedagogik 
C var det inte möjligt att uppfylla förhoppningen därför begränsades och fokuserades det på 
en elev och dennes väg till tvåspråkighet. Det slutliga valet av elev överlades tillsammans 
med rektorn på den aktuella skolan efter hänsynstagande till dessa faktorer; möjlighet till 

ommunikation med föräldrar, elevens ålder - tillräckligk
skolgång i hemlandet s
om att delta i studien efter att hans mamma muntligt givit tillåtelse till sonens medverkan.  
 
Valet av intervjupersoner grundades på elevens väg i den svenska skolan med fokus på 

edagoger som arbetat tillsammans med denne. Ett missivbrev (bilaga 1p
informations
samt vikten av att kunskap behövs inom området och att uppgifterna kommer att bearbetas 
konfidentiellt. Brevet upplyste även informanterna om var och när intervjuerna skulle äga rum 
samt att nyttjandekravet uppfylles genom påpekande av att studien avrapporteras som ett 
examensarbete i pedagogik C inom ramen för lärarprogrammet vid högskolan i Gävle. 

yttjande-, konfidentiellt- samt informationskravet är tre av de fyra forsN
principerna enlig  , 2007-11-12) vilka det har tagits hänsyn till i 

studien är en ifrån varje klass som eleven har gått i med start i introduktionsklassen, 
 

ta 

studien. 
 
Skolan är belägen i ett mångkulturellt område i en mellanstor stad i en mellansvensk 
kommun. Skolan omfattar verksamheter från förskoleklass upp till skolår 6, två 
fritidsverksamheter, en introduktionsklass för nyanlända elever samt en förberedelseklass. 
Elevantalet är omkring 215 stycken elever med cirka 45 pedagoger. Eleven anlände till 
Sverige med sin mamma och bror vid åtta årsåldern från Irak. Han hade då sedan tre års ålder 
gått i en engelsk privatskola i Bagdad, Irak. De fem pedagogerna som är informanter till 

förberedelseklassen, skolår två och fem samt modersmålsläraren vilka alla har en pedagogisk
utbildning. Dessutom omfattar studien en intervju med elevens mamma för att tillvara
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viktiga faktorer från hemmet gällande bland annat familjens eventuella skolbakgrund ifrån 
hemlandet. 
 
Genomförande och databearbetning 
Innan genomförandet av intervjuerna informerades deltagarna ännu en gång av de 
forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (a.a.) samt att de underättades om att 
intervjuerna skulle bandas och därefter transkriberas för vidare bearbetning och analys. De 
informerades även om rätten till att avbryta sitt deltagande i studien vilket är samtyckeskravet 
enligt Vetenskapsrådet (a.a.). Alla intervjuer genomfördes på skolan där en av oss skötte den 
tekniska utrustningen och den andra var samtalsledare. Under intervjuerna användes en 
frågemall (bilaga 3) för att kunna få uttömmande svar och inte vara låst till givna frågor. 
Vidare tilldelades informanterna en förfrågan om möjlighet att återkomma om någon 
information behövdes kompletteras. 
 
Som komplement till intervjuerna i denna undersökning genomfördes deltagande 

bservationer på skolan. Detta för att kunna få tillgång till artefakter som eventuellt inte skulle 
kommit enbart vid enskilda intervjuer. Artefakter som togs del av i de deltagande 

ns 
erättelse och därefter följs hans väg till tvåspråkighet genom intervjuer av de olika 

even är några av skillnaderna mellan arabiska och svenska nämligen bokstäverna, 
sriktningen samt uttalet. Under tillägnandet av det tredje språket svenskan, har han haft stor 

introduktionsklass och minnena därifrån var att de sjöng mycket. Därefter började han i 

o
ha fram
observationerna i klassrums- och skolmiljön var litteratur, olika undervisningsmaterial samt 
pedagogernas bemötande gentemot eleverna. Observationerna har genomförts med start i 
förberedelseklassen för att därefter tillbringa tid i introduktionsklassen samt en klass i skolår 
två och skolår fem. Efter varje obseravtionstillfälle har loggbok förts för att ha tillgång till 
skriftlig data. Efter intervjuerna avlyssnades och transkriberas de för att ha tillgång till 
skriftligt data vid bearbetning och analysering. Därefter sammanställdes rapportens 
resultatdel.  
 
5. Resultat och analys 
Nedanstående presenteras resultatet av intervjuerna och de deltagande observationerna i 
berättande text och därefter analyseras dessa tillsammans. Utgångspunkten blir eleve
b
pedagoger han haft i den svenska skolan. 
 
Eleven 
Eleven tycker inte det har varit svårt att lära sig ett andraspråk som i hans fall är svenska eller 
rättare sagt ett tredje språk för honom, då han sedan treårsåldern gått i en engelsk skola i sitt 
hemland Irak. I den skolan talade de mestadels engelska men även lite arabiska vilket är hans 
modersmål. Hans läs- och skrivinlärning i hemlandet utvecklades parallellt mellan arabiska 
och engelska vilket föll sig naturligt för honom.  
 
Enligt el
lä
hjälp av sina kunskaper i det engelska språket. Under hans skolgång i Sverige berättar han att 
han har haft tillgång till både modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt 
modersmål, vilket han tycker har varit till god hjälp under hans väg till tillägnandet av 
andraspråket. Han berättar även att under hans första tid i den svenska skolan fanns det under 
en tid en svensk/arabisk grupp. Där kunde eleven få hjälp direkt med ett ord eller begrepp som 
han inte förstod genom att få det förklarat på sitt modersmål arabiska. Han berättar vidare om 
att när arabiska högtider infaller så brukar skolan ta upp och förklara bakgrunden till dessa.   
 
Eleven berättar vidare om hur hans väg i den svenska skolan ser ut. Han började i en 

10 



förberedelseklassen på samma skola, där fick han skriva och läsa mycket. Samtidigt under 
denna tid gick eleven på fritids vilket enligt honom bidrog till att han lärde sig mycket 
ftersom pedagogerna pratade bara svenska. Efter förberedelseklassen kom eleven ut till en 

ligt. I den vanliga klassen ansåg han sig inte behöva 

edagogen är verksam i introduktionsklassen på skolan, hon läser just nu parallellt med sitt 

 fort efter sin tid i både introduktionsklassen och förberedelseklassen.  

en bedrivs med ett nära samarbete med modersmålslärarna vilka 

r i sitt modersmål och sitt andraspråk.  

en i förberedelseklass 

 det svenska språket. Pedagogen berättar att 
e läste mycket litteratur som de utgick ifrån och sedan diskuterade.  

r 
raren för materialet till modersmålsläraren som de sedan arbetar med där. Slutligen säger 

e
”vanlig” klass vilket han tyckte var ro
studiehandledning längre på sitt modersmål.  
 
Avslutningsvis berättar eleven om vilket språk han tänker på, vilket visar sig mestadels vara 
på arabiska men då han blir arg använder han sig utav engelska. I skolan är allt material på 
svenska så därför följer det sig naturligt att han tänker på det.  Det sista han tillägger i sin 
berättelse är att tv tittande och fritids har varit de viktigaste faktorerna för hans tillägnande av 
målspråket. 
 
Pedagogen i introduktionsklassen 
P
arbete svenska som andraspråk. Introduktionsklassen är ett ställe för eleverna att landa på med 
mycket lugn och ro. Hon poängterar att de gör mycket annat än traditionellt skolarbete 
exempelvis är de ute mycket och gör alla kulturella saker som är typiskt i Sverige bland annat 
åker skridskor, badar, går på museum etcetera. Detta för att eleverna ska få prova på och lära 
sig om dem, men givetvis även att möta den första introduktionen till det svenska språket.  
 
Det var i denna klass som eleven började sin skolgång i Sverige. Pedagogen startade med 
svenskundervisningen direkt men fick ta till engelskan då han inte förstod. Eleven var en 
ambitiös och duktig kille påpekar hon vilket senare resulterade i att han kom ut i ”vanlig” 
klass relativt
 
Arbetet i introduktionsklass
har modersmålsundervisning samt studiehandledning. Vidare berättar pedagogen att under 
tiden eleven gick i introduktionsklassen så fanns det en svensk/arabisk grupp under två år och 
där gick han i ett år vilket pedagogen tror var ett lyft för honom. Denna form av undervisning 
tycker hon är bra för att få ämneskunskape
 
Pedagog
Denna pedagog är utbildad lågstadielärare och har läst specialpedagogik samt svenska som 
andraspråk. Hon har även deltagit i kurser om hur man tar emot barn från andra länder samt 
kurser i beteendeträning. Hon arbetade med eleven för några år sedan i dåvarande 
förberedelseklass. Eleven gick i förberedelseklassen i ett år och han var en duktig pojke som 
ville arbeta på och han hade en bra förståelse för
d
 
Vidare berättar hon att när eleverna kommer till förberedelseklassen testar de vad eleven 
befinner sig kunskapsmässigt och då främst den språkliga delen. De elever som inte är 
läskunniga börjar med bokstavsinlärning vilket man gör i en årskurs ett i Sverige. Detta 
innebär att alla elever i förberedelseklassen har en individuell inlärningsgång det vill säga 
utifrån den nivå som de befinner sig på. Vistelsetiden i förberedelseklassen kan vara allt ifrån 
ett halvt år upp till två år. Vid ett tillfälle på 60 minuter per vecka går eleverna iväg och får 
modersmålsundervisning. De får även studiehandledning på sitt modersmål vilket varierar 
från två till tre gånger per vecka. När eleverna går iväg och får studiehandledning ansvara
lä
pedagogen att eleven hade god språkförståelse och kunde därför snabbt tillägna sig att läsa 
och skriva på det svenska språket.  

11 



 
Pedagog i skolår två 
Denna pedagog är utbildad förskolelärare i botten men har en vidareutbildning på ett och ett 
halvt år till tidigare lärare inriktning svenska och samhällsorientering samt musik som tillval. 
Pedagogen arbetade tillsammans med eleven när han kom till ”vanlig” klass i skolår två. 

pråkmässigt var eleven duktig och han fortsatte att utvecklas i språket. I klassen fick eleven 

olår fem 
enna pedagog har en lärarutbildning mot grundskolan tidigare år med inriktning svenska och 

m i skolår fem. Pedagogen har arbetat tillsammans med 

till 
lassens bok. Detta arbete startar med att eleverna skriver för hand först och därefter på 

 bedöma då 
etta undervisningstillfälle ofta faller bort. Men hon anser dock inte att han har gått bakåt i sin 

 skolan och han lärde sig snabbt i början vilket hon tror kan 

ikheter och olikheter mellan arabiska och svenska finns det många av, påpekar 

S
berätta för de andra eleverna om det var något speciellt i modersmålsundervisningen som han 
ville delge sina kamrater. Avslutningsvis poängterar pedagogen att eleven var väldigt duktig 
både på sitt modersmål och det svenska språket. 
 
Pedagog i sk
D
samhällsorientering och är nu verksa
eleven i ett och ett halvt år. Eleven var duktig språkmässigt när han började arbeta med 
honom och kan inte påvisa någon speciell språkutveckling i språket. Överlag har eleven idag 
inga problem med att tillägna sig undervisningen men kan ibland stöta på svåra ord som han 
behöver hjälp med. 
 
I klassen arbetar de bland annat med att skriva egna berättelser som sedan ska resultera 
k
datorn. Det avslutas med att alla eleverna redovisar för varandra i klassen. Det sista denna 
pedagog nämner är att eleven är en riktig god läsare och han läser stora tegelstenar till böcker 
men pedagogen påpekar även att läsningen går upp och ner men det beror mycket på 
innehållet i valet av böcker. 
 
Modersmålsläraren  
Modersmålsläraren har lärarutbildning från sitt hemland Persien. På denna skola arbetar hon 
med elever som har arabiska som modersmål. Hon arbetar med eleven en gång i veckan och 
då med varierat innehåll exempelvis arabvärlden och dess länder samt omfattande hav. 
Angående elevens språkutveckling i modersmålet tycker hon att det är svårt att
d
språkutveckling. Han är duktig i
bero på att han gått i skolan i sitt hemland och kände igen bokstäverna samt kunde läsa lite. 
Pedagogen påpekar att hon hade mer tid för honom i början vilket är en anledning till att han 
lärde sig svenska snabbt, detta tillsammans med att eleven hade ett stort ordförråd i sitt 
modersmål. Det poängterar hon att han fortfarande har men hon tycker att han behöver 
utveckla sin läsning på arabiska.  
 
L
modersmålsläraren. Hon säger att båda språken innehåller substantiv, verb och prepositioner. 
I arabiskan förekommer det bestämd och obestämd form men bestämningarna en och ett finns 
inte på arabiskan som i svenskan. Även ordföljden skiljer språken åt exempelvis den svenska 
frasen ett stort bord blir på arabiska motsatsen bord stort, detta för att i arabiska börjar man 
med substantivet. När det gäller klockan blandar eleverna ihop det i början när de ska tillägna 
sig svensk exempelvis halv tio på svenska heter på arabiska nio och en halv, vilket leder till 
att eleverna lätt blandar ihop dem. Ett annat missförstånd som kan uppstå är att bokstaven l i 
det arabiska alfabetet liknar det svenska a. Andra stora olikheter språken emellan är att de har 
olika grafem samt att man skriver och läser från höger till vänster i arabiskan vilket är 
motsatsen i svenskan. En annan olikhet i det arabiska språket är att grafemen inte skrivs för 
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sig själv utan vissa måste bindas ihop. Det arabiska språket har 28 bokstäver varav tre är 
enskan som har nio vokaler.  

arnen ska utvecklas i det svenska 
pråket.  

. Vid sjuårsålder började sonen år ett i en irakisk skola där han började 
ed läs- och skrivinlärning på arabiska.  

samhället. På grund av att hon var ensamstående mamma fick 
ennes två söner följa med till skolan varje dag. Mammans lärare var jättesnäll påpekar hon 

d att ge barnen papper och bilder med anknytning till Sverige. I en 

 att hon litade på lärarna och deras bedömning att sonen 
kulle tillbringa mer tid i förberedelseklassen innan han var redo att gå vidare. Varje dag efter 

sig som en familj. Pedagogen påpekade att svenska språket behöver praktiseras vilket 

vokaler jämfört med sv
 
Modersmålsläraren har ingen uppfattning om hon tycker att skolan tillvaratar eleverna som 
har ett annat modersmål än svenska på ett bra sätt. Däremot tycker hon det är bra att lärarna 
talar med föräldrarna om att det är viktigt med modersmålet. För hon poängterar att vissa 
föräldrar är omedvetna om att det är viktigt att tala modersmål med barnen. Föräldrarna vill 
ofta att barnen ska lära sig svenska snabbt och därför låter de bli att tala arabiska med dem. 
Men då försöker de på skolan påvisa att detta är bra för att b
s
 
Mammans berättelse 
Mamman berättar att familjen har bott i Sverige i fyra år. Tidigare bodde de i Bagdad, Irak 
och deras modersmål är arabiska. I Irak har mamman utbildat sig till apotekare vilket är en 
fem år lång utbildning som vilken bedrivits på engelska. Hennes son började på en privat 
engelsk förskola vid treårsåldern vilket har bidragit till att han är tvåspråkig när familjen 
anländer till Sverige
m
 
Fortsättningsvis berättar mamman att de kom till Sverige i oktober månad och livet här var 
annorlunda för de kom från ett varmt land till ett kallt land. Det som var bra framhåller 
mamman var att hon kunde tala engelska och göra sig förstådd. Innan familjen fick 
uppehållstillstånd i Sverige började mamman på en skola för invandrare vilket var en start på 
integrationen i det svenska 
h
och stöttade henne me
månad var de tillsammans med mamman på hennes skola där läraren talade svenska till dem 
och därefter började de i introduktionsklassen. 
 
I introduktionsklassen anser mamman att arbetet var fantastiskt, sonen började snabbt tala 
svenska. Hon berättar även att när hon kom på besök till skolan berättade den ansvariga 
läraren i introduktionsklassen att sonen var bäst på det svenska språket vilket resulterade 
enligt mamman, att han efter några månader fick börja i förberedelseklassen. Efter fem 
månader visste mamman att båda hennes söner behärskade språket. Hon frågade i 
privatsamtal med lärarna i förberedelseklassen när hennes son skulle få börja i vanlig klass 
detta på grund av att hon var orolig för sonen för att han sitter i förberedelseklassen och kan 
språket. Mamman berättar vidare
s
skolans slut gick sonen till fritids vilket var till nytta för hans språkinlärning poängterar hon.  
 
Mamman har i Sverige studerat SFI och efter två år och fyra månader fick hon 
uppehållstillstånd och därefter började hon studera svenska på komvux för att komplettera sin 
apotekarutbildning från hemlandet. Hon påpekar att det varit jobbigt men poängterar att hon 
ville ha språket för henne och sina pojkar redan från början för att hon är en ensamstående 
mamma. Istället för att sitta hemma och bara titta på arabisk tv, som hon påpekar att andra 
invandrare gör, besökte de biblioteket. Biblioteket var ett spännande utflyktsmål för familjen 
då de i biblioteket tittade i svenska böcker. När familjen anlände till Sverige hade de inga 
släktingar och vänner att umgås med. Mammans lärare från SFI undervisningen, som hon fick 
kontakt med från början, startade att hjälpa familjen. De fick en bra relation och idag ser dem 
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resulterade i att när läraren träffade familjen talade hon bara svenska med dem och hon tyckte 
att de utvecklades från vecka till vecka. Då mamman inte förstod något på svenska i olika 
ammanhang bad hon pojkarna att översätta till henne. Hon tillägger att familjen inte har 

er fyrtio minuter går för fort och därför hinner de inte lära sig så mycket. Enligt 
enne beror det mycket på läraren hur lektionerna utspelar sig. Hon tycker att pedagogerna 

tämda så att eleverna får mer respekt för dem. Andra faktorer som har 

er för pojkarna hemma men även att de själva läser 
r att hon vill att de ska fortsätta att utvecklas även i modersmålet. Avslutningsvis berättar 

ser där observationerna genomförts vilka alla 
ar en anknytning till den valda eleven. Dessa visar alla på att skolan är mångkulturell.  

 
ilder som används vid inlärningen genom sång som genomsyrar undervisningen. Detta är 

s
någon parabol och de tittar bara på svensk tv, däremot talar de bara arabiska hemma. 
Mamman berättar att hon är väldigt engagerad i sonens utveckling och hur han har det i 
skolan. Hon är med i skolans föräldraråd för att hon vill vara med och påverka samt bidra till 
skolans utveckling. 
 
Angående modersmålsundervisning i skolan tycker hon att det inte fungerar så bra för en 
timme ell
h
överlag kan bli mer bes
spelat stor roll för elevens språkutveckling är framför allt fritidsverksamheten i skolan där han 
gick tidigare. Numera när han slutar skolan kommer han hem och umgås med sin bror. 
Hemma talar bröderna svenska till varandra men växlar till arabiska då de talar med sin mor. 
Hon berättar även att familjen har arabiska vänner och bekanta och när deras barn umgås talar 
de svenska till varandra. Mamman poängterar att hon vill att sönerna ska behålla sitt 
modersmål och läser därför arabiska böck
fö
mamman att skolans mottagande har varit otroligt bra. 
 
Deltagande observationer 
De deltagande observationerna genomfördes under förmiddagarna på skolan varav vid sju 
tillfällen fördelade i introduktionsklassen, förberedelseklassen, klasserna skolår två och fem 
samt att tid tillbringades i skolans lokaler och tillsammans med en del av dess personal. Efter 
dessa observationer fördes anteckningar ner i en loggbok för att ha tillgång till skriftlig data. 
Vid genomförandet av de deltagande observationerna på skolan upptäcktes många olika 
artefakter med flera goda exempel från de klas
h
  
I introduktionsklassen visades ett sprudlande engagemang med sången som bas för 
inlärningen av det nya språket. Eleverna var uppdelade i två grupper och då åldersmässigt 
med de yngre eleverna i en klass och de äldre i en annan. Tre pedagoger var fördelade på de 
två klasserna och de arbetade tillsammans med vissa aktiviteter som då genomfördes av de 
båda klasserna samtidigt. Syftet med introduktionsklassen enligt pedagogerna är att eleverna 
behöver få tid att landa i lugn och ro samt lära känna den svenska skolan och dess närmiljö, 
men även få tid till att möta det svenska språket. Denna klass arbetade mycket med 
upplevelser det vill säga att eleverna ska få tillfälle att möta den svenska kulturen med 
exempelvis åka skridskor och gå i skogen etcetera. I klassrummet finns det tillgång till flera
b
enligt pedagogerna en bra inlärningsmetod som ger bra resultat.  
 
Förberedelseklassen inriktade sig mer på läs- och skrivinlärningen på ett traditionellt vis med 
flera grundläggande övningar där bokstäver lärs in på olika sätt. Materialet var mycket som 
pedagogerna använt tidigare då de arbetat på lågstadiet där repetition var en stor del i arbetet 
för att befästa språkkunskaperna. En del av läseböckerna som användes var lite ålderdomliga 
med sammansatta meningar utan något riktigt sammanhang. Morgonen startades dagligen 
med att ett svenskt musikstycke spelades upp med syftet att eleverna skulle få ta del av svensk 
musik och ord. I förberedelseklassen arbetade två pedagoger med gedigen erfarenhet från 
läraryrket. En av dessa pedagoger berättade att en väsentlig del för att arbetet i klassen ska 
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fungera bra är att pedagogerna känner varandra väl. Detta för att arbetet i en förberedelseklass 
kan vara krävande både tidsmässigt och emotionellt. Vid denna deltagande observation 
berättades det av eleverna och en pedagog att de även arbetar med hur det svenska samhället 
fungerar, vilka regler som gäller och hur man som medborgare ska förhålla sig till dem. Detta 
för att eleverna ska få en bra bas att stå på för ett bra liv här i Sverige. 
 
I klasserna i skolår två och fem fanns inga direkta goda artefakter för andraspråksinlärningen. 

en en bra faktor för andraspråksinlärningen var i skolår två där de arbetade med 

kolan. Teckningar av flaggor prydde 
ven korridorerna. Klimatet på skolan var öppet både gentemot eleverna och all personal samt 

re på elva olika språk.  

lärningstillfällen vilket Viberg (1987) framhåller vikten av för språkutvecklingen.  

nska genom att få det direkt 
rklarat på sitt modersmål arabiska. Detta är ett bra exempel på inlärningsmetoden two for 

M
språkutvecklande grupper vilka alla elever ingick det vill säga både elever med svenska som 
modersmål och elever med annat modersmål. Grupperna delades in efter kunskapsnivå i det 
svenska språket med ett gemensamt tema i varje grupp som bearbetades på olika sätt beroende 
på vad eleverna befann sig språkligt.  
 
Utifrån en lärares information genomförs det tester på eleverna vid läsårets hösttermin vilket 
hon påvisar enligt testmaterialets föreskrifter borde istället genomföras på vårterminen då 
eleverna tillägnat sig mer språklig kunskap. Testet genomförs för att pedagogerna på skolan 
ska få en uppfattning om hur eleverna ligger till språkmässigt. 
 
I övrigt på skolan var det en mångkulturell atmosfär med fotografier från firande av högtider 
samt modersmålsdagen som uppmärksammandes på s
ä
tillgången på modersmållära
 
Analys  
Från tre års ålder har eleven gått i en privatskola i hemlandet Irak där han tillägnade sig sitt 
andraspråk engelska. När familjen kom till Sverige började mamman att lära sig svenska på 
SFI och hennes barn fick följa med henne dit och det var där som de träffade på det svenska 
språket för första gången. Familjens besök till biblioteket i Sverige där de tittade i svenska 
böcker och genom deras svensktalande bekanta så skapar de själva implicita 
in
 
Eleven anser att fritids har varit den viktigaste faktorn för hans tillägnande av ett andraspråk 
vilket även hans moder påpekar. Vid fritids var han hela tiden tvungen att tala svenska med 
pedagogerna och barnen, han påpekar även att tv-tittande har varit till stor hjälp för honom i 
hans språkutveckling i målspråket. Detta skapar en implicit och informellt inlärnings tillfälle 
som Viberg (1987), Bergman m.fl. (2001) och Robinsons (2002) belyser vikten av nämligen 
att inlärningen sker via inlärning på egen hand och i vardagssituationer.  
 
Eleven har under hans skolgång i Sverige haft tillgång till modersmålsundervisning och 
studiehandledning på sitt modersmål, han har även deltagit i en svensk/arabisk grupp där han 
kunde få hjälp med ord eller begrepp som han inte förstod på sve
fö
one som Lightbow och Spada (2006) belyser. Enligt Thomas och Collier (1997) är detta även 
en bidragande för att eleverna ska lyckas i sina studier nämligen att de får tillgång till 
undervisning både på modersmålet parallellt med målspråket. Genom detta skapas en implicit 
inlärningsmiljö som främjar språkutvecklingen.  
 
Hans start i den svenska skolan började i en introduktionsklass där pedagogen berättar att 
verksamhetens syfte är att eleverna ska få tid att landa med mycket lugn och ro samt att 
genom upplevelser låta eleverna möta och uppleva det svenska samhället och dess kultur. 
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Detta är en informell och implicit inlärningsmiljö där syftet är att eleverna själva ska kunna 
skapa tillfällen för att utvecklas språkmässigt (Hulstijn, 2002). Att lära andraspråksinlärarna 
olika strategier syftar till att de sedan ska kunna överföra och använda sin språkkunskap i 
praktiken utanför klassrummet. (Cohens, 2003) En specifik inlärningsmetod som 
observerades i introduktions- och förberedelseklassen var sången. Den stod mer i fokus i 

troduktionsklassen där pedagogerna ansåg den som en bra metod vilken gav goda resultat i 

ekar att tillägnandet och utvecklingen av ordförrådet är 
n fortlöpande process och att språk utvecklas i olika sammanhang. I förberedelseklassen läste 

utvalda texter utvecklas deras 
pråkfärdigheter på målspråket. Texter och böcker som elever läser måste ha ett syfte för att 

serverades ålderdomliga läseböcker med 
eningar som inte har någon egentlig innebörd. Gibbons (2006) påpekar att många texter och 

bart är skrivna i läsinlärningssyfte vilket kanske inte är det bästa sättet att locka 

. Enligt 
odersmålsläraren har eleven ett stort ordförråd på modersmålet men att han behöver 

 atmosfär med flera 
oda artefakter såsom exempelvis teckningar, bilder flaggor och litteratur. Mamman anser att, 

ormer och värderingar. Detta avspeglar sig 
edan i tillägnandet av andraspråket. 

in
elevernas språkutveckling. Metoden let´s talk (Lightbow och Spada, 2006) belyser en formell 
men en implicit inlärnings miljö. Genom sången och skolmiljön får eleverna en gemensam 
nämnare som de bygger vidare på och själva använder sig av språket i vardagliga situationer 
(Bergman m.fl., 2001).  
 
Gibbons (2006) och Viberg (2004) påp
e
eleven mycket litteratur som gynnade hans språkutveckling enligt pedagogen i klassen och 
pedagogen som eleven i dagsläget har påpekar att eleven är en god läsare som läser stora 
tegelstenar till böcker men att läsningen kan pendla beroende på innehållet i böckerna 
Gibbons (2006) påvisar att om andraspråkselever får noga 
s
ge dem bra språklig grund (Gibbons, a.a.) och Cummins (1996) påvisar vikten av att eleverna 
känner till målspråkets referensramar för att utvecklas språkligt. Pedagogen påvisar att i 
förberedelseklassen bedrivs en traditionell läs- och skrivinlärningen vilket är ett måste enligt 
henne och genom de deltagande observationerna ob
m
böcker en
andrspråkselever till fortsatt läsning.  
 
Cummins (1996) belyser att läsning på modersmålet även spelar en stor roll för tillägnandet 
av andraspråket som även modersmålsläraren och mamman belyser vikten av. Mamman 
berättar att hon anser det viktigt med att eleven fortsätter att utvecklas på modersmålet och 
därför ser hon till att familjen läser många böcker på arabiska hemma
m
utveckla det. Både modern och modersmålsläraren påpekar att eleven får alldeles för lite 
undervisning i modersmålet det vill säga endast ett tillfälle på 40 minuter per vecka samt att 
dessa tillfällen ofta faller bort. Håkansson (2003) säger att det är de ekonomiska ramarna som 
styr modersmålsundervisningens utformning gällande tid och undervisningsgrupper. 
 
Skolan har en stor mångfald gällande språk och kulturer samt en gynnsam
g
skolans mottagande har varit bra samt en god kontakt med de aktuella pedagogerna som 
eleven haft. Hon är även engagerad och delaktig i skolans föräldraråd. Hur 
andraspråksinlärningens progression fortgår beror bland annat på interaktionen mellan skola, 
hem och fritidsverksamhet. (Axelsson, 1999). I förberedelseklassen arbetade de med hur det 
svenska samhället fungerar och vilka regler som finns samt vilket förhållningssätt som bör 
intas för att eleverna ska få en bra bas att stå på för ett bra liv i Sverige vilket även Wellros 
(1998) lyfter fram. Ett positivt bemötande gentemot minoritetsgrupper som anländer till 
Sverige behövs för att de ska lära sig landets n
s
 
På skolan genomfördes det tester på eleverna för att få en uppfattning om hur eleverna ligger 
till språkmässigt. Enligt Cummins (2000) finns fyra viktiga nyckelområden som skolor bör ta 
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i beaktning varav ett är utvärdering och bedömning. För att ta reda på vad eleverna kan i sitt 
tillägnande av ett andraspråk krävs det bland annat att observationer, anteckningar och samtal 
förs (Abrahamsson & Bergman, 2006). Ett konkret exempel på dokumentation som pedagoger 
kan använda sig av för att veta var eleverna befinner sig språkmässigt är performansanalys. 
Analysens syfte är att fokusera på vad eleven kan språkligt genom att plocka isär språket i 
mindre grammatiska delar för att kunna se helheten hos individen språkmässigt. (a.a.)  
 
6. Diskussion 
Denna fallstudie visar hur undervisningen kan se ut i en mångkulturell grundskola och i 
nedanstående rubriker; metod-, resultat- och slutdiskussion diskuteras val av metod och 

sultatet av studien.  

rvalet föll på en mångkulturell skola i en medelstor stad genom vetskap från en kurskamrat. 

 samt att 
änniskor som är intresserade och verksamma inom andraspråksinlärning får se hur 

os dem. Vid intervjuerna användes en frågemall för att 
llgå bredare frågeställningar. Om intervjuerna istället genomförts med fasta frågor skulle 

re
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att se hur undervisningen kan se ut i en mångkulturell grundskola 
där flertalet av eleverna har ett annat modersmål än svenska med fokus på om skolan arbetar 
med att tillvarata andraspråksinlärarnas modersmål gentemot svenskan. Tanken var även att få 
ta del av andra faktorer såsom hemmets, skolan och fritidsverksamhetens roll i tillägnandet av 
ett andraspråk. Valet blev att göra en fallstudie med en kvalitativ angreppssätt för att i den 
kvalitativa datainsamlingen är forskaren det främsta instrumentet gällande intervjuer och 
observationer. Om däremot ett kvantitativt angreppssätt hade legat till grund för studien består 
datainsamlingen av ”icke- levande instrument (skalor, test, enkäter, databearbetning)” (a.a. s. 
32). Att enbart använda sig av en kvantitativ datainsamling så hade troligtvis inte syftet med 
studien uppfyllts för interjuver och deltagande observationer bidrar till ett vidare perspektiv 
på forskningsområdet.  
  
U
Genom samråd med rektorn på den aktuella skolan gällande valet av fallstudieelev togs det 
hänsyn till följande faktorer; möjlighet till kommunikation med föräldrar, tillräcklig gammal 
för att minnas eventuell skolgång i hemlandet samt att vara på väg in i det svenska språket. På 
grund av tidsramen för detta examensarbete i pedagogik C blev valet en elev men 
förhoppningen inför denna studie var att jämföra två elevers tillägnande av ett andraspråk med 
olika sociokulturella bakgrunder detta för att kunna verifiera de faktorer som påverkar deras 
väg till tvåspråkighet. I och med att studien istället grundar sig på en elev och dennes väg i 
den svenska skolan med faktorer som spelar en essentiell roll i tillägnandet av ett andraspråk 
blir det möjligt att eventuellt generalisera vissa faktorer gentemot aktuell forskning
m
undervisningen kan se ut för inlärare av ett andraspråk. Fallstudier kan överförenkla eller 
överdriva faktorer vilket kan bidra till att läsaren tror att fallstudien är ett generaliserande 
resultat av verkligheten det vill säga att den beskriver en helhet av en situation eller en 
företeelse medan den egentligen endast utgör en del av detta.(a.a.) I detta fall gällande 
generaliseringen får läsaren av denna studie inte tro att denna fallstudieelevs väg till 
tvåspråkighet avspeglar alla andraspråksinlärare men förhoppningen är ändå att belysa de 
olika faktorerna som spelar in och att överföra dessa faktorer vidare i arbetet med 
andraspråksinlärare.  
 
Intervjuerna genomfördes på skolan med alla informanter för att det var smidigast för alla 
inblandade på grund av tidsramarna h
ti
troligen svaren ha varit mer begränsade. Vid genomförandet av intervjuerna var en av oss 
samtalsledare och ställde de aktuella frågorna medan den andra skötte den tekniska 
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utrustningen. Detta för att samtalsledaren skulle kunna fokusera enbart på informanten utan 
att behöva oroa sig för den tekniska delen. Intervjuerna bandades och transkriberades för att 
ha tillgång till skriftligt data vid bearbetning och analys. Efter genomförandet av intervjuerna 
insågs det att en testintervju borde ha genomförts för att se hur svaren utföll och om något 
borde tilläggas. Vid intervjutillfället frågades det om att få återkomma om det eventuellt 
saknades någon information.  
 
Den deltagande observationen genomfördes i elevens väg genom skolan allt från 

gernas bemötande gentemot eleverna. Efter varje observationstillfälle 
rdes loggbok då informationen ännu var aktuell samt för att ha tillgång till skriftligt data. De 

tionerna där olika artefakter fanns var givande och bidrog till att studiens 

emot svenskan i form av språkliga likheter och olikheter. Skolan hade 
ck under en tidsperiod arbetat med en svensk/arabisk grupp som med stora framsteg 

entation som pedagoger kan använda sig av i arbetet med 
ndraspråksinlärare är performansanalys. Analysen syftar till att fokusera på vad eleverna kan 

introduktionsklass till hans nuvarande klass i skolår fem. Under dessa observationer togs det 
del av olika artefakter som till exempel klassrums- och skolmiljön, undervisningsmaterial, 
litteratur samt pedago
fö
deltagande observa
syfte kunde uppfyllas. En fundering som dykt upp är om utfallet av de deltagande 
observationerna hade blivit annorlunda om det delgetts information om att dessa tillsammans 
med intervjuer på skolan skulle genomföras. Kanske hade pedagogerna haft ett annat 
bemötande och blivit mer tillmötesgående, men det hade även kanske blivit så att besöken inte 
blivit lika spontana och att verkligheten blivit förskönad. Det positiva med detta metodval var 
att flera källor kunde användas för att ta del av olika faktorer i elevens väg av tillägnandet av 
ett andraspråk.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet av studien var att den aktuella skolan inte markant arbetade med att tillvarata 
elevens modersmål gent
do
bidragit i elevens tillägnande av andraspråket. Det framkom bland annat att 
fritidverksamhetens roll i andraspråksinlärningen hos eleven spelat en essentiell roll i vägen 
till andraspråket men även att hemmet varit en bidragande faktor i detta. Kunskapen som 
studien bidragit till visar inte direkt på någon ny lärdom i förhållande till aktuell forskning 
men den visar hur undervisningen kan se ut i en grundskola. 
 
På skolan råder det en mångkulturell atmosfär med olika artefakter som teckningar, bilder, 
och litteratur samt att personalen välkomnar en mångkulturell mångfald. Fallstudieelevens 
mamma tycker att skolans mottagande har varit mycket bra samt att hon har en god kontakt 
med skolan i olika avseenden. Betydelsen av interaktionen mellan skola och hem är en 
väsentlig del för hur andraspråksinlärningen fortgår vilket även denna studie framhåller. 
(Axelsson, 1999) 
 
Gällande dokumentation och utvärdering som enligt Cummins (2000) är otroligt viktiga när 
det gäller andraspråksinlärare. Både Cummins (a.a.) och Abrahamsson och Bergman (2006) 
påpekar att det krävs av pedagogerna att de för en viss dokumentation av elevernas 
språkutveckling. Den bör vara enkel att föra påvisar Abrahamsson och Bergman (a.a.) detta 
arbete kan exempelvis göras med hjälp av att checklistor och anteckningar förs. Ett annat 
exempel på dokum
a
språkligt samt att det blir utgångspunkten vid vidare arbete för att språkutvecklingen ska 
fortgå och utvecklas positivt. Pedagogen plockar grammatiskt isär språket till delar och 
därefter analyseras dessa för att få en bild var eleven befinner sig i tillägnandet av 
målspråket.(a.a.) I denna studie framkom ingen dokumentation förutom de tester som gjordes 
på skolan. Då detta är en mångkulturell skola där alla elever befinner sig på olika nivåer 
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språkmässigt borde det förekomma någon typ av individuell dokumentation där elevernas 
progression i målspråket framkommer. Här kan ett sätt vara att använda performansanalys 
som ett komplement i dokumentationen då den inriktar sig på vad eleven kan och inte dess 
språkliga brister. Angående testerna på fallstudieskolan, hur tillvaratas dessa och hur 
analyseras de för att på bästa sätt stötta eleverna individuellt i deras språkutveckling? Detta 
tillsammans med dokumentation på skolan som dock kan förekomma har inte kommit till vår 
etskap antingen på grund av att vi inte var tillräckligt tydliga vid intervjuerna med 

gsmiljöer som bland annat Hulstijn (2002) belyser framgången av gällande 
llägnandet av målspråket. Sången och tiden som ägnades åt att uppleva det svenska 

ess kultur visar på goda inlärningsmiljöer som gynnar 

let som bestod av ålderdomliga 
seböcker och annat material som pedagogerna tagit fram. Innehållet i läseböckerna kändes 

av oss i loggskrivandet efter de deltagande observationerna. För enligt 
ibbons (a.a.) får elever en lättare förståelse av målspråket om de har en egen erfarenhet eller 

v
informanterna eller att detta inte uppmärksammats vid observationerna. Det som även kan 
ifrågasättas är validiteten i att använda sig av exempelvis checklistor och anteckningar som en 
slags dokumentation angående andraspråkselevers utveckling av målspråket, vilket 
Abrahamsson och Bergman (a.a.) påvisar. På skolan förekommer det säkert av vissa 
pedagoger någon slags dokumentation antingen genom checklistor eller genom 
utvecklingssamtal men återigen dock inget som kommit till vår vetskap. 
 
Ett av Cummins (2000) nyckelområden angående integration av minoritetsgrupper i skolan är 
att skolan bör ha en målinriktad pedagogik för att skapa bästa möjliga inlärningssituation. 
Skolans olika verksamheter med start i introduktionsklassen för nyanlända elever vars syfte är 
att de ska få tid till att landa men även att få den första introduktionen till det svenska språket 
och det svenska samhället. Här skapas det flera tillfällen som består av informella och 
implicita inlärnin
ti
samhället och d
andraspråksutvecklingen.  
 
I skolans förberedelseklass ägnas den första tiden till att pedagogerna genomför tester var 
eleverna befinner sig kunskapsmässigt och då främst språkligt. De elever som inte är 
läskunniga börjar med bokstavsinlärning som vilket man gör i en årskurs ett i Sverige. Alla 
elever i förberedelseklassen har en individuell inlärningsgång det vill säga utifrån den nivå 
som de befinner sig på. Det som uppmärksammades i förberedelseklassen vid de deltagande 
observationstillfällena var bland annat undervisningsmateria
lä
inte stimulerande för eleverna då de inte befann sig inom deras referensramar. Gibbons (2006) 
poängterar att många texter och böcker som används i skolorna idag enbart är skrivna i 
läsinlärningssyfte vilket många elever visserligen tycker är stimulerade genom att avkoda det 
som står, men enligt henne bör denna fråga ställas; ”om det här är det bästa sättet att locka 
andraspråkselever till fortsatt läsning” (a.a. s.137) Denna fråga som Gibbons (a.a.) belyser 
ifrågasattes även 
G
insikt för den aktuella tolkningen. Det måste underlätta för tillägnandet av målspråket om 
eleverna får ett material som intresserar och bidrar till nyfikenhet att fortsätta utforska det. 
 
Pedagogerna i skolår två och skolår fem påvisade ingen dokumentation om elevens 
språkutveckling och kanske är detta en faktor till att lärarna inte hade något specifikt att 
påpeka angående eleven. En av pedagogerna berättade att eleven var en god läsare i 
andraspråket och att han läste stora tegelstenar till böcker men påpekar dock att läsningen går 
upp och ner men det beror mycket på innehållet i valet av böcker. Mamman bidrar nog 
sannerligen till elevens nyfikenhet till litteratur då de besökte biblioteket ofta under deras 
första tid i Sverige samt att deras hem har en läsande atmosfär med böcker på modersmålet. 
Att läsa och utveckla sitt modersmål bidrar som en gynnande faktor till att andraspråksinlärare 
även utvecklar sitt andraspråk i en positiv riktning enligt Cummins (1996). 
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Modersmålsläraren berättar även att eleven har ett stort ordförråd på modersmålet men att han 
behöver utveckla det. Enligt Viberg (2004) är ordinlärning en livslång process i 
andraspråksinlärningen men självklart även på modersmålet. Därför är det extra viktigt att 
skolan främjar och stöttar eleverna både på modersmålet men även givetvis i målspråket. 
Detta kan vara svårt då oftast modersmålsundervisningen får stå tillbaka för annan 
undervisning samt att eventuellt skolans ekonomi inte tillåter denna undervisningsform vilket 
Håkansson (2003) belyser som ett problem. Skolans modersmålsundervisning har fått mycket 
kritik främst för att de inte tillåter att eleverna får mer modersmålsundervisning än två timmar 
per vecka samt att grupperna är heterogena vad gällande ålder och var de befinner sig 
kunskapsmässigt. (a.a.) Något som uppmärksammades vid de deltagande observationerna på 
skolan var tillgången till modersmålsundervisning och att den bedrevs på elva olika språk men 
även på denna skola blir det som Håkansson (a.a.) framställer med att 

odersmålundervisningen ofta blir åsidosatt gällande de få tillfällen som 

därför måste undervisningen hela tiden befinna sig mellan bas och 
tbyggnad. Detta blir möjligt genom att undervisa på det sätt som i den svensk/arabiska 

lla aspekten som 

m
modersmålsundervisning bedrivs. 
 
När fallstudieeleven började i den svenska skolan fick han delta i en svensk/arabisk klass där 
han kunde få hjälp med ord eller begrepp som han inte förstod på svenska genom att få det 
förklarat på sitt modersmål arabiska. Detta påvisar Thomas och Collier (1997) bidrar till att 
elever ska lyckas i sina studier genom att få tillgång till undervisning både på modersmålet 
parallellt med målspråket. Detta projekt borde även fler elever få ta del av för att utveckla ord 
och begrepp parallellt på språken för enligt Viberg (2004) är ordinlärning en livslång process 
som tidigare påpekats och 
u
gruppen vilken eleven fick ta del av. Detta stämmer överens med Lightbow och Spadas 
(2006) metod two for one där eleverna erbjuds instruktioner på flera språk varav ett är 
elevernas modersmål. Detta skulle vara ypperligt om det kunde förekomma i fler 
språkkonstellationer på fallstudieskolan, för här får eleverna en formell inlärning tillsammans 
med en implicit inlärnings situation.  
 
Pojken kommer från en välutbildad familj där mamman har en akademikerutbildning från 
hemlandet. Han har sedan tre års ålder gått i en privatskola i hemlandet Irak där han tillägnade 
sig sitt andraspråk engelska. Kan detta ha varit en bidragande faktor till att alla informanter av 
denna studie påpekat att elevens språkutveckling av målspråket i det här fallet svenska 
utvecklats relativt fort? Engelskan har som svenskan i stort sätt samma grafem och uttal men 
även läsriktningen i de båda språken är från vänster till höger samt att de båda är besläktade 
via det germanska språkträdet. Detta tror eleven själv har underlättat hans tillägnande av 
målspråket. Både Cummins (2000) och Gibbons (2006) belyser att elevens och familjens 
bakgrund, erfarenheter, värderingar och kultur bör tas i beaktning för hur andraspråkets 
utveckling hos andraspråksinläraren.  
 
Eleven själv anser att fritids har varit den viktigaste faktorn för hans tillägnande av ett 
andraspråk vilket även hans mamma påpekar. Vid fritids var han hela tiden tvungen att tala 
svenska med pedagogerna och barnen, han tillägger även att tv-tittande har varit till stor hjälp 
för honom i hans språkutveckling i målspråket. På fritids blev eleven utsatt för målspråket 
hela tiden och därmed var han tvungen att använda sig av språket för att kommunicera vilket 
enligt Viberg (1987) benämns som den informella inlärningen vilken som sker i andraspråkets 
miljö. Mamman berättade att hemma har familjen ingen tillgång till arabisk tv vilket bidrar till 
att de får höra andraspråket i olika kontexter. Vidare berättade hon att eleven talar arabiska 
med henne och svenska med sin bror. Detta stämmer med den genere
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Håkansson (2003) berör nämligen att de flesta tvåspråkiga barn/ungdomar föredrar att 

ett annat modersmål än svenska behöver lära sig vad deras 
ya samhälle har för olika normer och värderingar detta för att attityder till och från olika 

tudien var att den aktuella skolan inte markant arbetade 
ed att tillvarata på elevens modersmål gentemot svenskan utifrån språkliga likheter och 

, 2000) 

använda sitt modersmål vid kommunikation med modern och med syskonen föredrar de flesta 
att tala andraspråket. Det intressanta här är att eleven växlar mellan de båda språken och 
numera anser han sig behärska tre språk där svenska inkluderas efter bara fyra år i Sverige. 
 
Slutdiskussion 
Allt som avrapporterats i detta examensarbete i pedagogik C angående en 
andraspråksinlärares väg till tvåspråkighet visar på hur skolan kan bedriva sin undervisning 
och vilka faktorer som bör samspela för att andraspråksinlärning ska kunna fortgå. I rapporten 
inkluderas tidigare forskning och annan litteratur varav där bland annat Thomas och Collier 
(1997) belyser att skolans sociokulturella klimat påverkar och bidrar till om 
andraspråkseleven känner sig delaktig samt att lärarnas förväntningar på eleven ska vara höga 
för att bidra till en positiv utveckling av målspråket. Även Wellros (1998) poängterar att 
förväntningarna och bemötandet från lärare och det närliggande samhället ska vara positiva. 
De som kommer till Sverige med 
n
människor kommer att spegla hur deras andraspråksinlärning utvecklas. (a.a.) Detta 
uppmärksammades i förberedelseklassen där de arbetade med hur det svenska samhället 
fungerar och vilka regler som finns samt vilket förhållningssätt som bör intas. Det är bra att 
skolan uppmärksammar och belyser dessa aspekter för att kunna ge eleverna en bra bas att stå 
på inför ett fortsatt leverne i Sverige. 
 
Syftet med detta examensarbete var att se hur undervisningen kan se ut i en mångkulturell 
grundskola där flertalet av eleverna har ett annat modersmål än svenska med fokus på om 
skolan arbetar med att tillvarata andraspråksinlärarnas modersmål gentemot svenskan. Tanken 
var även att få ta del av andra faktorer såsom hemmets, skolan och fritidsverksamhetens roll i 
tillägnandet av ett andraspråk. Detta för att blivande och verksamma pedagoger samt andra 
som är intresserade inom andraspråksinlärning ska kunna få se hur undervisning inom detta 
kan se ut och bedrivas. Resultatet av s
m
olikheter. Det framkom även att bland annat fritidverksamhetens roll i andraspråksinlärningen 
hos eleven spelat en essentiell roll i vägen till målspråket men även att hemmet varit en 
bidragande faktor i detta. Finns det även tillgång till modersmålsundervisning samt 
studiehandledning gynnar det språkutvecklingen av andraspråket. Kursplanen i ämnet svenska 
som andraspråk (2000) påvisar att det är genom kommunikation och samarbete med andra 
som språket sker. Vilket även var Vygotskys (1934/1986) grundläggande teori inom det 
sociokulturella synsättet för det sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande utan 
den sociala kommunikationen. Elever med annat modersmål än svenska ska tillägna sig det 
svenska språket med målet är att ta del av ämneskunskaper och ingå i det svenska samhället. 
(Kursplanen i svenska som andraspråk
 
Cummins (2000) påvisar fyra viktiga nyckelområden som skolor bör tänka på när det gäller 
andraspråkselever vilka är ett aktivt deltagande både från hemmet och det närliggande 
samhället, ett språkligt och kulturellt förenande, utvärdering och bedömning samt en 
målinriktad pedagogik. Hur andraspråksinlärningen fortgår beror bland annat på pedagogen 
och interaktionen mellan skola, hem och fritidsverksamhet (Axelsson, 1999). Allt detta har 
visats sig varit viktiga faktorer hos den valda fallstudielev som studerats samt att studien visar 
på hur undervisningen kan se ut för andraspråkinlärare under vägen till tvåspråkighet. I och 
med detta anser vi att syftet med denna studie uppfyllts. 
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9. Linjer framåt 
Förhoppningen inför denna studie var att ta del av två elever med olika sociokulturella 
bakgrunder för att jämföra deras tillägnande av ett andraspråk. På grund av tidsramen för detta 
examensarbete i pedagogik C valdes en elev och dennes väg till tvåspråkighet med fokus på 

m och hur grundskolan arbetar med att tillvarata dennes modersmål gentemot svenskan. Det 
ssant att jämföra två elevers olika sociokulturella bakgrunder och dess 

o
hade varit intre
inverkan i tillägnandet av ett andraspråk. Detta kan eventuellt vara ett vidare 
forskningsområde inom ramen för pedagogik D. 
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ill Ni delta i en studie om tillägnandet av ett andraspråk? 

tudie är att se om i så fall hur skolan arbetar med att tillvarata 
ndraspråksinlärarens modersmål - likheter och olikheter med svenskan samt hur hem, skola 

säga svenska som ett andraspråk, ska få en djupare insikt av att 
pråkliga likheter och olikheter mellan modersmål gentemot svenska är tillsammans med 

draspråk 

mer att behandlas konfidentiellt och vi följer de forskningsetiska 
rinciperna enligt Vetenskapsrådet. Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete 

ack på förhand för ert deltagande! 

ed vänliga hälsningar 

  Linda Sjöstrand 

 Tele: xxx-xxxxxx 

stprofessor i Specialpedagogik 

 

Gävle 2007-10
 
 
Till lärare och övrig personal på skolan 
 
V
 
Syftet med denna s
a
och fritidsverksamhet påverkar dennes väg till tvåspråkighet. 
 
Kunskap inom detta område behövs för att människor som är intresserad och verksamma 
inom detta område, det vill 
s
hem, skola och fritidsverksamhet viktiga faktorer för tillägnandet av ett an
 
Studien kommer att genomföras med en intervju tillsammans med Er. Den sker på skolan 
under veckorna 42 - 45. Deltagandet sker frivilligt och att ni har rätt att avbryta Er 
medverkan. Uppgifterna kom
p
i pedagogik C inom ramen för lärarprogrammet vid högskolan i Gävle. 
 
Vid frågor och eventuella funderingar kontakta oss gärna. 
T
 
M
 
Marie Misk  
E-post: xxxxxxxxx                        E-post: xxxxxxxxx 
Tele: xxx-xxxxxx  
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Åke Olofsson 
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E-post: xxxxxxxx 
Tele: xxx-xxxxxx 
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                                                Frågemall 

Förälder 
• Vistelsetid i Sverige 
• Modersmål 
• Likheter/olikheter språken emellan 

 familj/son 

likheter/olikheter 
rningen 

• Andraspråksinlärningen i Sverige – skola, familj, hur? 

ellan 
• odersmålets likheter/olikheter 

betet med honom och utveckling i modersmålet 

• Pojkens utveckling språkligt och socialt 
ratagandet av andraspråksinlärarens (pojkens) modersmål 

 i så fall hur var/är arbetet med honom 

 

• Din studiebakgrund 
• Din sons studiebakgrund – När började han, läs- och skrivinlärning på modersmålet 

 
• Andraspråksinlärningen i Sverige -
• Skolans mottagande  
• Eventuellt skolans tillvaratagande av modersmålets 
• Eventuellt fritidsintresses påverkan på andraspråksinlä

 
 
Pojke 

• Vistelsetid i Sverige 
• Modersmål 
• Skolbakgrund - När började du, läs- och skrivinlärning på ditt modersmål, hur? 
• Likheter/olikheter språken emellan 

 

• Skolans mottagande  
• Eventuellt skolans tillvaratagande av modersmålets likheter/olikheter 

 
• Eventuellt fritidsintresses påverkan på andraspråksinlärning 

 
 
Modersmålslärare 

• Likheter/olikheter språken em
 Skolans tillvaratagande av m
• Pojken, hur, är ar
 
 

Lärare (Kanalen, f e re i dag, eventuell fritidsledare) bk, lägr år, klasslära
• Relation/mötet med pojken - när, var/är? 

• Tillva
• Om och

 
 

 


