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Sammandrag 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare ser på behovet av utbildning i svenska som 
andraspråk samt undersöka vilka faktorer som påverkar språkinlärningen. Jag har valt att 
intervjua två verksamma lärare med lång erfarenhet av andraspråksundervisning. Mina 
informanter är överens om att trygghet är grunden för språkutveckling i ett 
undervisningsperspektiv. De betonar att i ett klassrum där det finns goda möjligheter för 
interaktion, aktiv produktion av muntlig och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang, där 
skapas förutsättningar. Det ligger helt i linje med aktuell forskning.  

Enligt forskningen är lärarnas utbildning en påverkansfaktor när det gäller elevernas 
resultat. Det finns ett samband mellan elevens språkliga nivå och hur undervisningen är 
utformad samt hur det påverkar elevens språkutveckling. Studien visar att samarbete, i 
arbetslag där det ingår modersmålslärare och lärare som undervisar i svenska som andraspråk, 
är viktigt för att främja språkutveckling. En klar och tydlig språkpolicy som främjar 
språkutveckling i en tydlig organisation utifrån ett interkulturellt perspektiv är viktig. 

Ett gemensamt och grundläggande utgångsläge för mina informanter är att skapa en positiv 
skolsituation i en tillåtande och trygg undervisningsmiljö. På så sätt tror de att man skapar 
förutsättningar för ett livslång lärande. Det i sin tur generar goda möjligheter i vuxenlivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: svenska som andraspråk, utbildning, språkutvecklande arbetssätt, språkpolicy, 
interkulturellt förhållningssätt 
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1 Inledning 
 
Jag upplever att det finns en utbredd frustration bland lärare som jobbar med invandrarelever 
gällande ämnet svenska som andraspråk och dess status. Det förekommer diskussioner kring 
vara eller inte vara när det gäller utbildning i svenska som andraspråk. Behöver lärare i 
grundskolan utbildning i svenska som andraspråk? I samband med genomförandet av Lgr 11  
har det infunnit sig nya diskussioner bland lärare kring betydelsen av ämnet svenska som 
andraspråk. Den nya läroplanen pekar på alla pedagogers ansvar när det gäller elevernas 
språkutveckling (Lgr, 2011 s. 14). Betyder det att det räcker med vara lärarutbildad och att 
specialiseringen i svenska som andraspråk inte är nödvändig? 

I samband med införandet av den nya förordningen (skollyftet 2011) om behörighet för 
lärare och förskollärare, som trädde i kraft den 1 juli 2011, har en del frågor uppstått. Den nya 
förordningstexten ska precisera och tydliggöra krav på utbildning och ämneskunskaper som 
lärare bör ha för att bedriva undervisning i skolans olika ämnen. Detta ska i sin tur ligga till 
grund för lärarlegitimationen. Nätverket Samspråk1 har visat på brister och otydligheter i 
förordningen vad gäller kraven för att undervisa i svenska som andraspråk. Det gäller även 
den nya lärarutbildningen som började gälla höstterminen 2011.  
 

1.1    Syfte   
 
Jag vill visa på betydelsen av utbildning inom ämnet svenska som andraspråk. En utbildning 
som i sin tur genererar ett gott utbildningsklimat utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i det 
arbetslag där kompetensen finns. Jag vill visa på hur viktigt det är att skapa förutsättningar för 
eleverna att lära sig svenska i ett tryggt inlärarklimat.  
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vad säger forskningen angående betydelsen av lärarens utbildning? 
• Vilka faktorer påverkar språkinlärning.  
• Vilken betydelse har språkpolicyn för ett interkulturellt lärande? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Det är många faktorer som påverkar andraspråkselevers möjligheter att nå skolframgång. Jag 
har valt att fokusera på lärarens utbildning i svenska som andraspråk. Därför är det intressant 
att ta reda på om lärarens utbildning är viktig för elevernas språkutveckling tillika 
kunskapsutveckling? Jag vill ta reda på om yrkesverksamma lärare tycker att utbildning i 
svenska som andraspråk är relevant samt vad forskningen säger angående lärarens utbildning? 
Det är också intressant i sammanhanget att ta reda på vad lärare i svenska som andraspråk 
tycker är de viktigaste faktorerna som påverkar andraspråksinlärning? Jag vill också få insikt i 
om samarbetet mellan språklärare, ämneslärare och övriga lärare utifrån språkpolicy och ett 
interkulturellt perspektiv har betydelse.  

 
 

                                                 
1 en sammanslutning av lärosäten och kommunala organisationer som samarbetar kring frågor som rör 
flerspråkighet i ett undervisningsperspektiv 
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2 Forskningsbakgrund  
 

2.1 Vad säger forskningen angående lärares utbildning? 
 

I Skolverkets rapport (2009 s.183) visar de på tre kompetensdimensioner som är 
betydelsefulla för framgångsrikt lärararbete. I den första dimensionen, ”relationskompetens”, 
visar läraren respekt, tolerans och intresse för eleverna vilket bottnar i en social kompetens. 
Lärare med hög social kompetens kombinerar ledning av elevernas arbete med elev-
aktiverande och elevmotiverande insatser.  

Den andra dimensionen, ”regelledningskompetens”, avser förmågan att etablera regler för 
klassens uppförande och arbete. Detta innebär att eleverna får vara delaktiga i att välja och 
strukturera aktiviteterna. Följa schemat och vara noga med tider är också en del i det. 
Huvuddelen av tiden används till undervisning. Denna dimension utvecklar klassens förmåga 
att fokusera på de centrala delarna av innehållet, repetition av viktiga principer, och snabb och 
relevant feedback. 

Den tredje dimensionen, ”didaktikkompetens”, innebär att läraren har goda 
ämneskunskaper. Den visar på vilken grund undervisningen kan genomföras på ett flexibelt 
sätt och anpassas efter elevernas behov. Den visar också på vikten av att läraren ställer upp 
tydliga mål både på kort och på lång sikt. Undervisningen ska planeras och genomföras så att 
undervisningstiden maximeras. Både den internationella (Skolverket 2009 s.188) och den 
svenska forskningen visar att lärarkompetensen är en viktig faktor vad gäller elevernas 
resultat. Aktuell forskning (Skolverket 2009 s. 191) om prestationsrelaterad lärarkompetens 
visar på en betydande variation mellan elevresultaten för olika lärare. Det är oklart hur det 
påverkas av utbildning och erfarenheter. Tydligt är att variationen i lärarkompetens utgör en 
kraftfull påverkansfaktor på elevernas resultat  

 

2.2 Viktiga faktorer som påverkar språkinlärning  
 

Det som har effekter på L2-inlärningen är utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar 
och de erfarenheter och traditioner som individer från olika klasser har med sig till skolan. 
Hur väl dessa stämmer överens med målspråksskolans syn på kunskapsinhämtning och 
kunskap, har betydelse för hur eleverna lyckas med sin andraspråksinlärning. Studiekultur i 
familjen och sociala kretsar främjar andraspråksinlärning. Viktiga funktioner i 
identitetsskapandet är språket och hur man samspelar med andra. Synen på sig själv, 
självkänsla och självförtroende har betydelse för identitet och språkutveckling. 

Språkinlärning sker både med och utan formell undervisning. Enligt Viberg (1996 s. 116) 
när det gäller all språkinlärning är den viktigaste faktorn att inläraren, den som lär sig språket, 
möter språket i lämpliga situationer. På så sätt utvecklas språkbehärskningen vartefter nya 
engagerande situationer uppstår. Språket utvecklas ständigt i meningsfulla sammanhang. 
Enligt Nauclér (2004 s. 454) är det viktig att skapa en positiv inlärningsmiljö. En miljö som 
stärker elevernas självkänsla och deras tillit till sin egen förmåga Det är viktigt att vi ser att de 
är aktiva konstruktörer av det språk som de håller på att lära sig. När det handlar om att lära 
sig ett nytt språk så strävar de mot det nya språket. Det är ett interrimspråk, inlärarspråk under 
utveckling (Abrahamsson 2009 s.42 ff) Det är en beteckning av den version av målspråks-
systemet en L2-inlärare har mentalt representerad vid olika skeden i utvecklingen. Termen 
syftar på inlärarens språksystem vid en given tidpunkt i utvecklingen och hur dessa avlöser 
varandra. Interrimspråket är ett språk som följer samma lagar och principer som andra 
naturliga språk. Det kan därför inte betraktas som en felaktig version av målspråket. Slutmålet 
är att elevens regler ska sammanfalla med målspråkets (Abrahamsson 2009 s. 14).  
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Modersmålsläraren spelar en oerhört viktig roll för våra nyanlända elever. Många forskare är 
överens på den punkten. Enligt Hyltenstam & Tuomela (1996 s. 36) visar språkutveckling att 
modersmålsundervisningen är viktig för både utveckling av modersmål och svenska. Enligt 
Nihad Bunar (Nyanlända och lärande, forskning 2012) kan de elever som får handledning på 
sitt modersmål lättare fokusera på innehållet. På så sätt får de nyanlända eleverna möjlighet 
att behålla sina ämneskunskaper i större utsträckning. Modersmålet blir ett viktigt verktyg i 
skolan som i sin tur blir stärkande både kunskapsmässigt och för identiteten.  Det kan ge en 
god grund att stå på i en situation när det är lätt att känna sig underlägsen. Ämnet får status 
och eleverna får känna att de kan något inte alla kan. Bunar säger att skolan ska främja 
modersmålsundervisningen för språkets egen skull. Han pekar på vikten av ett samhälle där 
människor talar många språk.  
 

2.3 Språkutvecklande arbetssätt  
 
Enligt Bakhtkin (Dysthe 1996 s.63) kan vi aldrig uppfattas oss själva som en helhet om vi inte 
relaterar oss till andra, och vi kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation med 
andra. Därur växer kommunikationens betydelse. I alla möten växer och utvecklas vi. På så 
sätt uppstår språket.   

Ämnesundervisning kan utnyttjas till att utveckla både språk och ämneskunskap samtidigt 
(Hajer 2004 s. 48). Språkutvecklande ämnesundervisning bygger på att integrera ämnesmål 
och språkutvecklingsmål. På så sätt stimuleras eleverna att tänka igenom kursinnehållet när de 
använder språket aktivt. Det bygger på interaktion i klassrummet vilket i sin tur kräver en 
aktiv produktion av muntligt och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang samt 
återkoppling från lärare och elever i en levande dialog.  Enligt Hajer bygger en sådan 
språkutvecklande ämnesundervisning på tre viktiga nyckelord: 
 

• Lära sig vardagslivets vardagliga ord och uttryck utifrån kontextrika sammanhang.  
Här är det viktigt att utgå från alla sinnen för att känna och visualisera sina 
upplevelser. 

 

• Ge språkligt stöd i form av andraspråksdidaktik för att bygga upp aktiv 
språkanvändning i ämnessammanhang. Man utgår från förståelse till muntlig och 
skriftlig produktion. Ordförklaringar ska sättas in i semantiska fält.   

 

• Se till att skapa många tillfällen till klassrumsinteraktion (samspel). Det är viktigt att 
det sker i helklass, i smågrupper och i individuella samtal mellan lärare och elev.  

 

Enligt Lindberg (2010 s. 58) tar det tid att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett 
andraspråk, mellan fem och tio år. Skolans satsningar för flerspråkiga elever måste därför vara 
långsiktiga och omfatta all undervisning. Isolerade insatser med några timmars undervisning i 
modersmål och svenska som andraspråk räcker inte. Det är viktigt att alla lärare ingår i det 
språkutvecklande arbetet och det behövs kunskaper om flerspråkighet, andraspråksinlärning, 
lärandets språkliga dimensioner och om de språkliga krav som olika ämnen ställer. Det är en 
viktig förutsättning för att man ska kunna fullfölja sitt uppdrag som lärare och bidra till en 
utveckling av en mer jämställd och demokratisk skola.  
         

2.4 Interkulturellt arbetssätt  
 
Enligt Ladenperä (2004 s.32) ska skolans verksamhetsplaner avspegla den mångkulturella och 
multietniska elevsammansättningen. På så sätt skapas förutsättningar för att utveckla skolans 
interkulturella lärandemiljö. Verksamhetsplanen ska omfatta de värden, som är viktiga för 
eleverna, olika färdigheter, språk, och skolämnen. Sett ur ett interkulturellt perspektiv så bör 
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arbetet med verksamhetsplaner involvera modersmålslärare och föräldrar från olika språk- 
och minoritetsgrupper. Arbetet ska genomsyras av de värden som uttrycks i läroplanen, som 
ligger till grund för skolans uppfostrande roll, och synen på samarbetet med föräldrarna.   

Skolan betraktas enligt Lahdenperä (2004 s. 32-33) i mångt och mycket utifrån ett 
monokulturellt perspektiv . Svenska värden, normer och ideal blir lätt normgivande eftersom 
skolan är ett nationellt projekt. Det är viktigt med ett medvetet förhållningssätt för att 
motverka detta. Mötespunkter och kontakt mellan olika grupper är en förutsättning för 
interkulturellt lärande. I alla dessa möten vidgas förståelsen för etnicitet, språk, klass, genus, 
minoritet och majoritet. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för dessa möten. I det 
perspektivet är det viktigt att skolledningen och skolpersonalen skapar nya, heterogena 
grupperingar för att underlätta interkulturella möten. Modersmålslärare måste därför arbeta 
under samma tider som andra lärare och på så sätt få en kollegial tillhörighet och i möjligaste 
mån ingå i varje lärarlag. För att få ett fungerande samarbete mellan olika ämneslärare är det 
viktigt att skapa förutsättningar för ämnesövergripande undervisning. Det bygger på en 
samsyn och en medveten styrning från en skolledning som framhåller vikten av interkulturellt 
pedagogiskt arbete. Skapandet av interkulturella läroprocesser (Cummins 2001 s. 11 ff) i olika 
ämnen, i heterogena klasser, utgörs av undervisning som utgår från elevernas erfarenheter, 
upplevelser och kunskaper. I undervisningen är det viktigt att skapa möjligheter till inlevelse 
för den andres situation och behov. Det arbetet ska utveckla ett klimat som genererar en vilja 
eller en intention att behandla den andre med respekt. 
                                                                                                                                                                                                                

2.5 Språkpolicy  
 
Enligt Myndigheten För Skolutveckling (Skolverket 2007 s.37) kommer andraspråkselever-
nas perspektiv inte fram i undervisning och styrdokument. För att skolan ska bli likvärdig och 
bli en skola för alla måste man ta tillvara andraspråkselevernas erfarenheter och synliggöra 
deras kompetenser. Det krävs en gemensam språkpolicy för att gynna en likvärdig 
språkutveckling. På så sätt arbetar hela skolan för att skapa förbättrade förutsättningar för 
andraspråkseleverna. Det är viktigt att alla lärare är delaktiga i arbetet som kan underlätta 
ämnesstudierna för eleverna. I arbetslaget kring dessa elever blir läraren i svenska som 
andraspråk en viktig resursperson, då det gäller råd och stöd till kollegor. Ett sådant samarbete 
är positivt för eleverna. Det centrala i det gemensamma språkarbetet blir samarbetet mellan 
modersmålsläraren och andraspråksläraren. Det i sin tur genererar ett samarbete över 
ämnesgränserna. Enligt Hajer (2004 s. 45) handlar det om en aktiv och produktiv 
språkanvändning där man utgår från många möjligheter att varje dag utveckla 
ämneskunskaperna och stötta språkutvecklingen.  

Ämnesundervisning i flerspråkiga klasser visar på i olika studier att lärare tenderar att 
förenkla sitt språk och språket i läromedlen (2004 s.46-47). Kraven sänks och därmed läggs 
”ribban för lågt” Därför är det viktigt att innehållet och språkinlärningsmiljön inte begränsas 
för då stagnerar utvecklingen. Enligt Cummins (2000 s. 10-11) är interaktionen mellan lärare 
och elev viktig för att skapa tillfälle till både ett starkt kognitivt engagemang och bejakande 
av elevens personliga identitet. Vartefter eleven lär sig och motivationen för studierna ökar så 
stärks också självbilden. Det är viktigt att läraren involverar eleverna och visar respekt för 
deras språk och kultur i det dagliga arbetet.  

Cummins (2001 s. 9) betonar att man bör se skolans språkpolicy som en process och inte 
en produkt. Det är ett arbete som ska omfatta alla lärare på skolan. Därför är det viktigt att alla 
lärare ska vara med och formulera den och övervaka att den efterföljs.  
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2.6 Läroplan för grundskolan 2011 
 
Vårt skolväsende (Lgr 11 s. 7) vilar på demokratins grunder. Utbildning ska främja alla 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. ”Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. 

Läroplanen (2011 s. 239) är tydlig med att undervisningen i svenska som andraspråk ska 
ge förutsättningar att utveckla sitt svenska tal– och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen 
förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. De ska få möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska få rikligt med tillfällen att 
kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå. Därför är det viktigt att inte ställa för 
tidiga krav på språklig korrekthet. Olika estetiska uttrycksformer betonas för att ge eleverna 
flera uttryckssätt. Undervisningen ska vila i en respektfull miljö där undervisningen ska bidra 
till förståelse för hur språket används. Det ska visa på att var och en ansvarar för sitt 
språkbruk och att det kan få konsekvenser för andra människor. Undervisningen ska bidra till 
att stärka elevernas medvetenhet om samt tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan. 
 

2.7 Svenska som andraspråk 
 
Integrering i det svenska samhället, utifrån regeringens officiella politik, ställer stora krav på 
att nyanlända invandrare får goda kunskaper i svenska så snabbt som möjligt (skollyftet 
2011). De står inför utmaningen att lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska tillägna sig 
kunskaper i skolans ämnen. Nätverket Samspråk riktar sin oro, i ett öppet brev till 
utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, 
angående frågor kring utbildning i svenska som andraspråk för lärare. De pekar på att det 
finns flera alvarliga otydligheter och brister i den nya förordningstexten angående kraven på 
behörigheten för undervisning i svenska som andraspråk. Det gäller även den nya 
lärarutbildningen. De hänvisar till Skolverkets kunskapsöversikt, ”Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola?”, som visar att den viktigaste faktorn för elevers skolresultat är de 
undervisande lärarnas kompetens och ämneskunskaper.  

Enligt Viberg (1996 s. 111) har undervisningen i svenska som andra språk flera syften. 
Eleverna behöver utveckla språket för att kunna kommunicera med sina kamrater och som ett 
medel för att tillägna sig skolans ämnesundervisning. Viberg (1996 s. 141-142) hävdar att 
andraspråksinlärning är en process som skiljer sig väsentligt från förstaspråksinlärning. 
Därför är det viktigt att svenska som andraspråk behåller sin status som eget ämne. Det 
betyder att det krävs lärare med särskild utbildning för att undervisa i ämnet. Undervisningen 
kan organiseras i lärarlag, där läraren i svenska som andraspråk, ämneslärare och 
modersmålslärare ingår. För att inte missgynna elever med en annan etnisk bakgrund måste 
läraren ta hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter. Undervisningen måste kännas 
relevant och angelägen för att vara motiverande för eleverna. Elevernas kulturella bakgrund, 
språk och erfarenheter bör ha betydelse för uppläggningen av innehållet i undervisningen.  
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3 Metod  
 
Jag har valt att intervjua två andraspråkslärare med mångårig erfarenhet inom ämnet med 
öppna intervjufrågor (se bilaga). För att undersöka pedagogers syn på vikten av utbildning i 
svenska som andraspråk har jag använt en kvalitativ undersökningsmetod. Jag har även valt 
att titta på andra faktorer som påverkar språkinlärning. 
 

3.1 Urval  
 
Jag har valt att intervjua lärare som undervisar eller har undervisat i svenska som andraspråk i 
grundskolan. Val av informanter är inte slumpmässigt gjort. Jag har valt lärare som har 
mångårig erfarenhet av att undervisa elever i svenska som andraspråk. Deras elever har 
varierande bakgrund när det gäller tidigare skola och studier. De undervisar elever som är 
analfabeter, de som har några års skolbakgrund och dem som har många års skolbakgrund i 
hemlandet. Gruppen elever med mångårig skolbakgrund är inte stor.  
 

3.2 Genomförande 
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom jag vill ha synpunkter från lärare med 
erfarenhet inom området. Den kvalitativa studien kännetecknas av att forskaren vill få 
möjlighet att förstå hur människor tänker och handlar. Den kvalitativa intervjun 
kännetecknas av raka frågor där svaren blir långa och innehållsrika. Jag valde att ställa 
öppna frågor för att få ett naturligt samtal kring erfarenheter utifrån lärarrollen tillika behovet 
av utbildning. Under intervjuerna ställde jag följdfrågor som kändes nödvändiga för att det 
inte skulle uppstå missförstånd. Informanterna presenteras i lärarporträtt med fingerade namn 
i uppsatsen. Intervjuerna skedde i både skol- och hemmiljö och de spelades in. 
 

3.3 Metodkritik 
 
Styrkan med kvalitativ forskning (Denscombe 2010 s. 398-399) är att beskrivningar och 
teorier utgår från verkligheten. Datamaterialet och analyserna bottnar i verkligheten. Det går 
att få omfattande och detaljerat datamaterial. Förståelse finns för det som kan upplevas på fler 
sätt samt motsägelser. Det finns möjligheter att förklara saker på fler än ett sätt. 

Nackdelarna är att data kan vara mindre representativa och att tolkningen är nära kopplad 
till forskarens jag. En viss risk finns att betydelsen kan lyftas ur sin kontext (sammanhang). 
Det gäller att vara medveten om att förklaringar kan bli förenklade samt att analysen tar lång 
tid. 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

4 Resultatredovisning 
 

4.1 Lärarporträtt: Siv 
 

Siv är mellanstadielärare och har arbetat sedan 1973. Hon har behörighet i religion och 
historia för högstadiet med musik som tillval och hon har 37 poäng i svenska som andraspråk. 
Siv arbetar på Landningen, med nyanlända, på högstadiet. När hon utbildade sig för tjugofem 
år sedan var ämnet inget stort område. Hon upplever att hon famlade i mörker från början och 
plogade vägen själv. Därför tycker hon att det är glädjande när unga lärare utbildar sig i 
ämnet. 

Siv hävdar bestämt, när det gäller språkinlärning, att man måste känna sig trygg för att 
överhuvudtaget kunna ta emot någon undervisning. Flera av hennes elever har varit på flykt 
och har upplevt många svårigheter innan de kommit till henne. Därför vill hon skapa ett 
positivt inlärarklimat. Det är viktigt att de har roligt när de lär sig och det är min uppgift att se 
till, säger Siv. Hon betonar hur viktig lärarens roll är för att de nyanlända ska förstå 
nödvändigheten av att lära sig svenska språket, om man vill ha ett liv här i Sverige som 
fungerar. Det är lättare för elever som har skolbakgrund. Siv berättar att många elever på 
Landningen aldrig har gått i skolan, vilket självklart gör stor skillnad. För det första ska 
eleverna förstå att utbildning är viktig. Den stora utmaningen tycker Siv är att få eleverna att 
förstå att det krävs olika mycket av var och en beroende av tidigare kunskaper. Studiespråket 
är otroligt viktigt och det är svårt att förstå om man inte gått i skolan. Elever med 
studietradition har det mer förspänt på det området. Har de dessutom högutbildade föräldrar 
så är problemet inte så stort, säger Siv.  

För att eleverna ska kunna studera på högstadiet krävs goda språkkunskaper. När barnen 
kommer på lågstadiet eller möjligen mellanstadiet har de större chans klara högstadiet. Är 
man över tolv år spelar det nästan ingen roll hur duktig man varit i sitt hemland. Språket blir 
svårt eftersom kraven är så höga i alla ämnen. Det är få som klarar det säger Siv. Man kanske 
klarar vissa delar. Men att fullt ut kunna studera på gymnasiet är det få som gör. 

Siv berättar att redan från start med nyanlända elever så är det viktigt att prata. Det bästa är 
att göra olika studiebesök och prata om sina upplevelser. Hon säger att det handlar om ren 
lågstadiepedagogik. De använder sig mycket av bilder, musik och sång. Hon tycker att det är 
väldigt effektivt. Många av de äldre eleverna, som är duktiga i sitt modersmål, vill skriva och 
lära sig ord.  Vi måste få de att förstå att de ska använda det lilla språk de kan till att läsa och 
skriva, säger Siv. De börjar med de enklaste barnböckerna från början. Siv arbetar mycket 
med skrivprocessen, och tycker att hon är duktig på att tolka elevernas texter. 

När de tar emot en grupp är det meningen att de ska kartläggas och att de ska ut i klass så 
fort som möjlig. Några av eleverna går 1 1/2 år och efter den tiden har de fortfarande stora 
svårigheter och kommer att få det svårt när de kommer ut i klass. Vissa elever är mycket 
duktiga och ambitiösa och kan komma ut i klass efter någon månad. För att fixa högstadiet 
ska man vara superelev. Även elever med höga betyg får det tufft på gymnasiet. Innan 
eleverna får gå ut i klass måste de veta vad som krävs av dem i svensk skola och att de måste 
arbeta för sina betyg. De ska undervisas i demokrati och lära sig se sin egen del och betydelse 
i sammanhanget. Det råder ett stort missförstånd när många elever tror att i svensk skola får 
man göra som man vill, säger Siv. Det är viktigt att det råder ömsesidig respekt mellan lärare 
och elev. 

Hon tycker att hennes samarbete med modersmålslärarna är bra. Ytterst handlar det om hur 
vi värderar deras insats och att vi behandlar dem som kollegor. När det gäller samarbetet med 
ämneslärarna så finns det att önska. Hennes kritik är inte riktat mot dem som ingår där. Det 
handlar hela tiden om vilka frågor som är prioriterade. Hon tycker att mer energi borde läggas 
på språkutvecklande frågor. Dessutom efterfrågar hon tid för att utarbeta en samsyn på elever 
med behov av svenska som andraspråk. Det är viktigt för att hjälpa eleverna att lyckas. Siv 
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har alltid försökt blanda in modersmålslärarna i alla situationer. De är elevens viktigaste lärare 
i början. Det här läsåret har de en pedagogisk planering i gruppen. Planeringen lämnas över 
till varje modersmålslärare så att de kan stötta sina elever utifrån det aktuella arbetsområdet. 
Ibland deltar de på lektionerna eller arbetar enskilt med sina elever i grupp. Mycket beror på 
hur många skolor modersmålsläraren arbetar på. Det handlar många gånger om rent praktiska 
frågor.  

När man gjorde om till Landningen så var tanken att de skulle släppa de elever som varit 
här länge. Istället skulle energin läggas på de nyanlända och kartlägga dem direkt. Det rann ut 
i sanden. Hon tycker att det skulle vara bra med kartläggningssystem som är lika i hela landet. 
När det gäller språkpolicy så tror Siv att det ser väldigt olika ut på skolorna. Siv har letat efter 
de nyanlända eleverna i Lgr 11, och de finns inte där. När hon frågade skolinspektionen så 
fanns inget direkt svar på den frågan. Siv säger att det är svårt att få svar från de styrande i 
kommunen. Det bygger på att barnen ska ha varit i Sverige från förskoleålder för att klara 
målen. ”Eleverna finns och de är en del av vårt samhälle”, säger hon bestämt.  

I dagsläget börjar lågstadiebarnen direkt i klass. Vissa barn klarar det bra och det beror på 
vilka lärare de har tror hon. Lärarna måste vara öppna för elevernas olika behov. Dessutom lär 
sig små barn snabbare. Högstadiebarnen ingår i en grupp vilket är bra. Efter ett tag får de gå 
ut i klass och delta i de praktiska ämnena. På så sätt får de ingå i ett annat sammanhang och 
vidga sina vyer. De som är ambitiösa arbetar på. Det är viktigt att det inte bli för många byten 
innan de kommer ut i klass, säger hon bestämt. De måste våga använda det språk de har. 
Naturligtvis måste de kunna läsa och förstå en text. Då har man förstått hur språket fungerar, 
säger Siv. De ska våga prata och även kunna skriva lite grand. Därefter får de göra en 
självskattning utifrån ett dokument som personalen har sammanställt. Lärare och elev går 
igenom resultatet tillsammans och det brukar visa att eleven oftast känner sig själv ganska 
bra. När det är klart tar de kontakt med elevens mentor för att bestämma vilka lektioner de 
kan vara med på.  

Hon tror på någon form av kontaktarbete på skolarna där man blandar elever för att vidga 
förståelsen för olika kulturer. Det ska även genomsyra vårt samhälle och vårt boende, säger 
hon. Då arbetar vi bort segregationen. Vi har många elever i vårt samhälle som har svenska 
som andraspråk och därför behövs det utbildning i ämnet, säger Siv. Alla lärare ska vara 
medvetna om vad flerspråkighet innebär. Det behövs även grundläggande kunskaper på 
lärarutbildningen om ämnet. 

Sammanfattningsvis: Enligt Siv ska vara roligt att lära sig, i en miljö som är trygg, där det 
råder ömsesidig respekt mellan lärare och elev. Läraren är en viktig person som skapar den 
miljön för optimal språkutveckling. De estetiska ämnena har en viktig position i 
undervisningen. Eleverna behöver lära sig vad som är viktigt och vad som krävs för att lyckas 
i skolan. De bästa förutsättningarna för eleverna skapas i en miljö där svenska som andraspråk 
- modersmål- och ämnesläraren samarbetar. Undervisningen ska bedrivas i en interkulturell 
miljö med en tydlig språkpolicy. 
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4.2 Lärarporträtt: Karin  
 
Karin är utbildad lågstadielärare med inriktning engelska och idrott. Hon har tolv års 
erfarenhet av att undervisa elever i svenska som andraspråk och hon har 40 hp i ämnet. Karin 
arbetar på gymnasiet på IMSPR (individuella programmet introduktionskurs). Utbildningen 
har gett henne en större insikt i hur det svenska språket är uppbyggt och lite om hur andra 
språk ser ut, sett från ett teoretiskt perspektiv. Det har även fått henne att fundera och 
reflektera över svenskan. Varför det ser ut och låter på det sätt det gör. Det ledde också till att 
hon blev intresserad av hur andra språk är uppbyggda och hur språk kan användas.  

Tid är en viktig faktor som påverkar språkinlärning samt en tillåtande miljö, säger Karin. 
Läraren måste besitta en stor social kompetens och kunna individualisera till fullo, tycker hon. 
Estetiska ämnen är också viktiga i sammanhanget. Alla lärare i skolan bör få veta och 
påminnas om, att andraspråkselever både ska lära sig ett nytt språk, men också lära sig på ett 
nytt språk, samtidigt. Karin tror inte att man ämnesmässigt ser ett behov av att samtidigt 
utveckla elevens språk. Hon tror att dagens stressade klimat gör att man betar av ämnet för att 
få betyg. Därför blir resultatet att man inte går på djupet. 

Enligt Karin kräver språkutvecklande arbetssätt noggrann planering. Dock faller den 
många gånger eftersom hon anpassar lektionerna efter de behov som finns och uppstår i 
stunden. Det handlar om att vara flexibel till 100 %, säger hon. Hon berättar att hon ofta 
”ifrågasätter” och på så sätt får eleverna omformulera sig vilket gagnar deras språkutveckling. 
Bilder och ett tydligt kroppsspråk för att förtydliga är viktigt samt att våga bjuda på sig själv, 
tycker hon. Karin säger att musiken är ett mycket viktigt redskap för att utveckla ett språk. Vi 
får inte glömma bort humorn, säger hon. 

Det viktigaste är att få bort stämpeln på svenska som andraspråk som något dåligt och 
särskiljande. De ska inte behöva ”gå ifrån” övriga lektioner och inte behöva välja mellan 
svenska som andraspråk eller svenska. Detta kan påverka så att högstadieeleverna inte har den 
kunskap som behövs för vidare studier. Man förstår vilket valet blir, om den ena möjligheten 
är att gå ifrån kompisarna för att sitta i någon skrubb med andra elever från olika årskurser. 
Om den andra möjligheten är att stanna kvar i klassen och låtsas förstå en svenska som ligger 
högt över kunskapsnivån. Hellre sitter många av och förlorar viktig kunskap än att förlora 
ansiktet och ses som korkad. Det är också viktigt att lektionerna i svenska som andraspråk är 
enligt läroplanen och inte blir som ett stöd för annan undervisning som sker på svenska. 
Svenska som andraspråk är ett kärnämne, inte ett forum för att få hjälp med andra ämnen. För 
de nyanlända är tidsperspektivet en väsentlig del. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Enligt 
Karin ska det ske i en miljö med andra andraspråksinlärare i kombination med ämnen där 
eleven kan träffa svenskar, t.ex. i bild, idrott, data, matte slöjd osv. På så sätt får de komma ut 
i klass och prova på i ämnen de är säkra i. ”Dörrarna in till andra ämnen måste öppnas. Man 
måste bortse från kravet på E för att få in sin fot. Vinsten blir då både språkmässigt och 
socialt större”, säger Karin. (E syftar till betyg) När eleverna går ut i klass bör de vara 
självgående och insatta i hur skolarbete går till. De ska kunna ta eget ansvar, kunna slå i 
lexikon osv. Det är viktigt att de vet vilka mål varje ämne har och att fokus ligger på det och 
inte svenskan. I nuvarande arbetssituation har inte Karin något samarbete med 
modersmålslärare och ämneslärare. 

Alla språk är lika värda. Däremot tycker hon att man ska slopa kravet på engelska. Istället 
använda den fantastiska språkkälla som invandrareleverna utgör till att berika och utveckla 
skolan. Utnyttja språken i undervisningen i alla klasser på alla program. I många ämnen kan 
man ta hjälp av en som talar språket som ambassadör (i musik, bild, SO-ämnen m.m.). 

När det gäller Lgr 11 ja, det är inte lika viktigt med utbildning i svenska som andraspråk. 
Eleven kan ju också välja svenska. Våra beslutsfattare har ingen kunskap om 
andraspråksinlärning. De fattar beslut utan någon större kunskap om ämnet.  
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Barn i förskoleåldern kan nog gå med svensktalande eftersom miljön och arbetssättet i sig 
är språkutvecklande. Har man befäst modersmålet både muntligt och skriftlig, tror hon på en 
kombination med både modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare. Det är viktigt 
att inte behöva gå ifrån. Nyss anlända, samt analfabeter bör få tid att ställa om sig och komma 
igång med språkinlärningen i förberedelseklass eller liknande..  

Det är viktigt att skolledningen har en positiv syn på arbetet med svenska som andraspråk. 
Kompetenta lärare behövs. Miljön ska vara tillåtande så att eleven vågar göra fel. Det ska vara 
färre elever per klass och många aktiviteter som rensar hjärnan t.ex. musik.  

Utbildning i svenska som andraspråk behövs absolut. Det är ett eget ämne och det finns 
mycket forskning om andraspråksinlärare. Alla elever har rätt till god utbildning, oavsett var 
man kommer ifrån. De som utbildar sig till lärare har haft svenska i skolan men inte svenska 
som andraspråk. Det är helt olika ämnen. Eleven har rätt till lärare som ser skillnaden på fel 
och inlärarfel och vad felen kan bero på.  

Sammanfattningsvis: Karin säger att språkinlärning ska ske i en tillåtande miljö. Det är 
viktigt att inlärningen får ta den tid den behöver. Tydligt kroppsspråk och inslag av humor är 
viktiga faktorer. Lärarens sociala kompetens samt förmågan att individualisera är viktig. Hon 
betonar att estetiska ämnen är betydelsefulla tillika en noggrann planering i ett 
språkutvecklande arbetssätt. Det är viktigt att skapa en positiv inställning till svenska som 
andraspråk, säger hon. Det gagnas av ett samarbete mellan svenska som andraspråks- och 
modersmålslärare. Elever som är flerspråkiga kan fylla en stor och viktig uppgift som 
språkambassadörer på sin egen skola. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Diskussion  
 

Syftet med min uppsats är att visa på behovet av utbildning i svenska som andraspråk för 
lärare samt vilka faktorer som påverkar språkinlärning. Jag vill visa på de olika faktorerna sett 
ur ett lärarperspektiv samt ta del av informanternas synpunkter. En av lärarens uppgifter är att 
skapa ett gott klassrumsklimat med goda relationer och stärka elevernas självförtroende tillika 
en positiv människosyn. Mina informanter har en god känsla för hur de ska arbeta med detta 
för att stärka sina elever. Båda deras arbetssätt inkluderar ett interaktivt arbetssätt där målet är 
att involvera eleverna. De är insatta i och har kunskap om forskning som förespråkar 
andraspråkspedagogik, vilket märks i deras förhållningssätt. Viktigt för dem är att göra 
undervisningen konkret och språkutvecklande. Båda informanterna är noga med att deras 
elever ska våga använda sitt nya språk från början. Trygghet i inlärningssituationen är något 
som båda förespråkar. Det bygger på en ömsesidig respekt och en trygg relation vilket skapar 
en bra grund.   

Forskningen menar att i en optimal miljö, som inkluderar en tillåtande klassrumsdiskurs, 
stärks eleverna och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En välutbildad 
lärare optimerar elevens förutsättningar sett ur ett forskningsperspektiv (Skolverket 2009 s. 
183). Tiden är en viktig faktor som har betydelse för språkutveckling. Därmed också sagt att 
det är en långsiktig process som pågår. Hur människor tänker och förhåller sig till varandra, 
interkulturellt perspektiv, påverkas av olika kulturer och uppfattningar. Utifrån språk och 
kultur får vi kunskap om olika sociala koder som kan skilja mellan olika länder.   

Båda informanterna tycker att det är viktigt att alla undervisande lärare ska ha kunskap om 
andraspråksinlärning och betydelsen av kulturmöten. Det skapar förståelse för olika kulturella 
mönster som i sin tur generar öppenhet, engagemang och förståelse. En god relation och ett 
gott klimat samt ett förhållningssätt som visar att läraren är intresserad av elevernas kultur 
skapar respekt och ömsesidighet (Hajer 2004 s. 30-31). Modersmålslärarens roll betonas 
tillika det interkulturella perspektivet. Det finns att önska när det gäller de styrandes syn 
tillika förståelse när det gäller undervisningen av våra nyanlända elever. När det gäller 
språkpolicy finns också att önska. Det finns en önskan och förhoppning om en klar och tydlig 
organisation både på lokalt såväl som på nationellt plan. En medveten styrning som gagnar 
samsynen sett ur ett skolperspektiv när det gäller flerspråkiga elever är något som bägge 
lärarna efterlyser. Eleverna är en viktig del av vårt samhälle som berikar det språkligt och 
kulturellt. De behöver få känna sig stolta över sina språkkunskaper och sitt kulturella arv. 
Grundläggande trygghet ska genomsyra deras utveckling och utbildning.  
 

5.2 Slutsats 
 
Enligt mina informanter är en trygg och positiv miljö förutsättning för språkutveckling. I 
grunden ska det finnas en trygg relation som bygger på ömsesidig respekt, glädje och humor. 
Det skapar förutsättningar för eleverna att vilja lära sig. Lärarna hjälper eleverna att utvecklas 
genom ett språkutvecklande arbetssätt tillika ett öppet arbetsklimat. Det i sin tur generar goda 
möjligheter att interagera språkligt med kamrater och lärare. Båda lärarna är tydliga med att 
deras uppdrag bottnar i att ge sina elever ett god språkgrund som fungerar i det verkliga livet. 
De vill också skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Båda lärarna är medvetna om hur andraspråkselevernas inlärningssituation ser ut. De är 
insatta i forskning som berör andraspråkselever tillika faktorer som påverkar språkinlärning 
och språkutvecklande arbetssätt. När det gäller forskningens rekommendationer för att främja 
språkutveckling så är det vägledande för bägge två. Bägge lärarnas utbildning i svenska som 
andraspråk genomsyrar deras vardag och lärargärning. Deras kunskaper och inställning är väl 
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förankrade i verkligheten. Det finns en önskan att samarbeta över ämnesgränserna för att 
skapa en helhetssyn när det gäller elevernas språkutveckling. De efterlyser en språkpolicy i en 
skolvärld som utgår från ett interkulturellt förhållningssätt. Problemen i vardagen bottnar i 
organisatoriska problem när det gäller schemaläggning för att kunna samarbeta med 
ämneslärare och modersmålslärare. Effektiv undervisning av andraspråkselever kräver att alla 
lärare på skolan tar del av relevant forskning och teori. Det är också viktigt att alla är 
engagerade och tar ansvar för elevernas språkinlärning och deras studiebehov. För att arbeta 
med flerspråkiga elever behöver man som lärare vara medveten om sitt eget förhållningssätt 
och sin egen attityd eftersom det avspeglar sig i det klimat som finns i klassrummet. Arbete i 
liten grupp är värdefullt enligt bägge informanterna för att kunna individualisera och arbeta 
språkutvecklande. Därutöver är en socialisation som bygger på rika möjligheter till utbyte 
mellan andraspråkselever och målspråkstalare värdefull och gagnar ett ömsesidigt kulturellt 
utbyte. Språket har vi med oss i allt vi gör. 

 
5.3 Slutord  
 

Mina informanter har visat att utbildning i svenska som andraspråk har ett starkt samband 
med elevers skolframgång. Enligt forskningen är lärarens utbildning betydelsefull för att 
kunna ge eleverna optimal utbildning (Skolverket 2009 s.188). De har gett mig god inblick i 
hur de arbetar språkutvecklande. Jag har fått större insikt i hur viktig läraren är för sina 
elevers språkutveckling. Det bygger på lyhördhet, delaktighet, öppenhet, noggrann planering 
och att visa förståelse och respekt. Bägge informanterna trycker på betydelsen av trygghet 
som ett fundament att bygga språkutvecklingen på. Det finns ett tydligt samband mellan 
lärarens utbildning, hur undervisningen är utformad och förhållningssättet till eleverna. Det är 
viktigt att eleverna får undervisning i sitt modersmål. Svenska som andraspråk måste utgöra 
en utgångspunkt för undervisningen i de andra skolämnena så att det blir språkutvecklande.                                                                        

Genomgående för bägge lärarna är att det finns önskemål om en tydligare organisation 
samt en önskan om statushöjning när det gäller arbetet med invandrarelever. Dessutom pekar 
de på vikten av ett interkulturellt förhållningssätt samt vikten av en uttalad språkpolicy som i 
sin tur gagnar all språkutveckling. Enligt bägge lärarna behövs utbildning i svenska som 
andraspråk för att skapa de bästa förutsättningar för flerspråkiga elever. Avslutningsvis vill 
jag betona att båda mina informanter är goda ambassadörer och förebilder för sin yrkeskår. De 
ser möjligheter som skapar förutsättningar istället för att fokusera på svårigheter. Utifrån min 
lärargärning har jag har blivit inspirerad och fått nya insikter och vidgat mina kunskaper.                                                                                                                                                              
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta om din lärarbakgrund och hur du jobbar idag?   
 

 
2. Hur många poäng har du i svenska som andraspråk och vad har den utbildningen 

gett dig? 
 

 
3. Hur många års erfarenhet har du av att jobba med andraspråksundervisning? 

 
 

4. Vad tycker du är de viktigaste faktorerna som påverkar språkinlärning? 
 
 

5. Vad använder du för språkutvecklande arbetssätt i din undervisning? 
 
 

6. Hur ser du på elevernas språkutveckling utifrån de krav som ställs i ämnes- 
undervisningen? 

 
 

7.  Vilka kunskaper anser du eleverna bör ha innan de kommer ut i klass? 
 
 

8. Samarbetar du med ämneslärare och modersmålslärare? 
 
 

9. Hur ser en bra språkpolicy ut i ett skolperspektiv? 
 
 

10. Upplever du att det är någon attitydförändring till ämnet i samband med 
genomförandet av Lgr 11? 

 
11. Vad tycker du är optimal undervisning för nyanlända invandrarelever? 

(Förberedelseklass, ”Landning” eller annan undervisningsform?)  
 
12. Vad kännetecknar bra interkulturella lärandemiljöer? 

 
13. Behövs utbildning i svenska som andraspråk? 

 
 

 


