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Abstract 
I följande arbete redovisas olika metoder på hur man lär ut svenska som andraspråk. 

Uppsatsen vill ge en bild av hur det är att undervisa i detta ämne på gymnasiet och komvux. 

Finns det skillnader mellan undervisning på olika nivåer? Arbetet inriktar sig på lärare som 

undervisar svenska som andraspråk. Vad vill lärare uppnå för mål med undervisningen samt 

vilka svårigheter dyker upp? Undersökningen genomförs med hjälp av intervjufrågor, och 

resultatet visar att skillnader finns med att undervisa elever i svenska som andraspråk, 

beroende på ålder samt intresse för att lära sig ett nytt språk. Lärare har sina individuella 

synpunkter på hur de vill lära ut till elever. 

   

Nyckelord- svenska som andraspråk, lärare, gymnasiet, komvux 
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1. Inledning 
Undervisning i svenska för invandrare och andra flyktingar har alltså under de senaste 

decennierna fått allt mer fastare former. I grund- och gymnasieskolan är svenska som 

andraspråk idag ett avgränsat ämne. Tidigare har svenska som andraspråk i grundskole- och 

gymnasieförordningen ansetts vara en stödinsats, men idag betraktas det som ett eget 

skolämne. För vuxna finns SFI (svenska för invandrare) som har en egen läroplan och ett 

nationellt fastställda inträdesprov.1 Anledningen till att jag har valt att skriva om svenska som 

andraspråk, är för att det är något som har intresserat mig väldigt länge.  

När jag gick i förskolan fick jag extra hjälp med att förstå det svenska språket, men detta 

varade inte länge. Jag minns att jag fick svenska2 i ett år, men efter det ansåg lärarna att jag 

inte behövde gå mera. Och så var det, under hela min tid på skolan. Funderingar kring varför 

jag aldrig behövde svenska2 i gymnasiet har ofta upptagit mina tankar. Och nu när jag 

äntligen fick chansen att fördjupa mig i ämnet, ser jag detta som en möjlighet till att få en del 

svar på mina funderingar. Min uppsats inriktar sig mer på lärarna som undervisar svenska 

som andraspråk, därför att det känns som att det görs mycket undersökningar om elever och 

deras svårigheter och mindre undersökningar om lärarna. 

På 1970- talet startade utbildning för lärare som skulle undervisa tvåspråkiga elever i svenska. 

Utbildningen innehöll några enstaka kurser i svenska för invandrarundervisning. Ämnet 

svenska som andraspråk kallades till en början för Svenska som främmande språk. 

Utbildningen hade en lingvistisk inriktning och med den avsågs främst att beskriva skillnader 

mellan svenskan och de då vanligaste invandrarspråken turkiska och finska. 2  

År 1982 började beteckningen Svenska som andraspråk användas efter internationellt 

mönster: Second Language Learning/ Teaching. Namnet understryker att det inte var ett 

främmande språk som skulle läras ut, utan ett andraspråk som invandrare skulle leva med och 

arbeta och studera på.  

 

År 1987 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i lärarutbildningen. I juli 1990 infördes 

svenska som andraspråk som ett eget ämne på gymnasieskolan, utan att ämnet gav behörighet 

till högskolan. Ämnet infördes inte i grundskolan, där ämnet behövdes ännu mer.  

                                                             
1 Källström, Roger (1999) Svenska som andraspråk-lärarkompetens och lärarutbildningens behov, s. 1 
2  Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger, (2004), Svenska som andraspråk, Lund: studentlitteratur, s. 731 
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Under 1993 diskuterades kursplanen i alla grundskolans ämnen inklusive svenska som 

andraspråk av kursplaneringsgrupper, vilket cirka ett år efter ledde till att ämnet togs bort, 

trots protester från lärare och forskare. Att man tog bort ämnet skapade bekymmer och 

osäkerhet kring undervisningens status.3  

 

År 1995 i samband med regeringsskiftet, blev svenska som andraspråk ett ämne jämbördigt 

med modersmålet svenska, i hela skolväsendet. År 1997 blev det beslutat att ämnet skulle bli 

behörighetsgivande för studier inom högskola och universitet. Elever kunde också läsa sitt 

modersmål i både grund- och gymnasieskola. 4  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur det är att lära ut svenska som andraspråk, på gymnasiet och 

komvux. Finns det några skillnader mellan undervisning på olika nivåer? Vilka metoder 

använder man sig av för att undervisa effektivt på skilda stadier? Jag har valt att inrikta mig 

på lärarna som undervisar svenska som andraspråk. Vad vill lärarna uppnå för mål med 

undervisningen? Vilka svårigheter dyker upp i undervisningen? Har de som lärare märkt 

några speciella svårigheter med att undervisa i svenska som andraspråk? Av mina intervjuer 

med lärarna hoppas jag få svar på mina frågor. Jag vill även undersöka svenskans struktur ur 

tvåspråkig belysning, där bland annat uttalet, ordföljden, böjningen och ordvalet är viktiga 

komponenter. Hur ser det ut? Vilka svårigheter uppstår i inlärningen?  

1.2 Metod och Material 

Metoder som används till mina undersökningar är intervjuer. Mina intervjuer spelas in med en 

diktafon med lärarnas godkännande. Jag  ställer elva olika frågor angående undervisningen för 

svenska som andraspråk (se frågorna under bilaga) Mina intervjuer äger rum i min hemort 

Ronneby som ligger i Blekinge län. De lärare jag intervjuar arbetar på olika skolor i Ronneby: 

Knut Hahnskolans gymnasieskola och Persborgsskolan SFI undervisning. Min avsikt med 

intervjuerna är att se vad lärarna anser om undervisning i svenska som andraspråk. Här 

undersöker jag även skillnader och redovisar mina rön. (se Resultat och analyser). Senare 

jämförs min information för att synliggöra eventuella skillnader mellan undervisningarna. 

I avsnittet svenskans struktur ur tvåspråklig belysning, utgår jag ifrån boken Kenneth 

Hyltenstam och Inger Lindbergs (2005) Svenska som andraspråk. Följande böcker används 

                                                             
3  Hyltenstam & Lindberg, (2004), s. 742 
4  Economou, Catarina, (2007), Gymnasieämnet svenska som andraspråk- behövs det? Malmö, s.36 
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allmänt i hela arbetet: Catarina Economou (2007) Gymnasieämnet svenska som andraspråk – 

Behövs det?, Ett referensmaterial från Skolverket (1998) andra upplagan, Att undervisa elever 

med Svenska som andraspråk, Roger Källström (1999) Svenska som andraspråk- 

lärarkompetensen och lärarutbildningsbehov, Margareta Holmegaard (1999) 

Språkmedvetenhet och ordinlärning, Symposium 2000- ett andraspråksperspektiv på 

lärande,(2000). Internet och otryckta rapporter är annat material som används i mitt arbete.  

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt sammanfattar jag tidigare forskning som är relevant för mitt ämnesområde.  

2.1 Forskning om flerspråkiga elever i Sverige 

Pirjo, Lahdenperä, (1997) har forskat kring lärares uppfattningar om skolsvårigheter och deras 

förhållningssätt till elevers invandrarbakgrund, genom att studera ett antal åtgärdsprogram. 

Målet har varit att undersöka relationen mellan lärares tänkande kring skolsvårigheter och 

uppfattningar om elever med invandrarbakgrund.  

 

Ett resultat var att mer än hälften av lärarna uppfattade elevers beteende, bakgrund och 

egenskaper som var orsak till problem i skolan. Bara 16 procent kunde tänka sig att problemet 

kunde ligga i skolmiljön. 70 procent av lärarna uppfattade att elevernas bakgrund eller 

etnicitet som en negativ faktor för skolarbetet. Om lärarna hade samma etnicitet som eleverna 

eller om läraren kunde identifiera sig med eleverna, ökade förmågan hos lärare att se elevens 

problem som en interaktion mellan eleven och faktorer i omgivningen. Lahdenperä kommer i 

sin forskning fram till att lärare ofta har en negativ syn på elevernas invandrarbakgrund. 

Främst är det invandrarelevernas familjer, och då framför allt papporna, som lärarna anser 

vara ett problem. 

 

Dave, Corson tycker att ett gott samarbete mellan skolan och andraspråkselevernas föräldrar, 

hjälper till med elevernas skolgång. Enligt Corsons forskning är det viktigt att föräldrarna får 

vara med att fatta beslut om sina barns skolgång med läraren. Föräldrarna får ett ökat 

förtroende för skolan samt ett tillfälle för lärare och föräldrar att lära känna varandra.  

Familjerna får en bättre förståelse för hur skolan fungerar och kan genom inlyftandet också 

vinna i självrespekt. 5 Inger, Lindberg säger att andraspråkselever har ofta ett djup i 

ordförrådet och behärskar inte alltid skiftningar hos de ord de behärskar.  

                                                             
5 Economou, (2007) s.19 
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Det är därför viktigt för eleverna att så tidigt som möjligt få kunskaper i polysemi, homografi 

och metaforiska betydelser.6 

 

Forskaren Lise Iversen Kullbrandstad har i en studie (1998) forskat om hur andraspråkselever 

läser och förstår lärobokstexter jämfört med förstaspråkselever. Resultatet visar att 

andraspråkselever presterar sämre på att läsa, vilket kan bero på mindre utvecklat ordförråd 

och sämre språkbehärskning. Iversen förklarar även resultaten med att andraspråkselever även 

kan sakna förförståelse och bakgrundskunskaper som hjälp att förstå texter. Elevernas 

tillvägagångssätt med läsningen kan vara ineffektivt genom att eleverna fokuserar sig mer på 

att förstå orden och därmed förlorar helhetsperspektivet. 7 

3. Svenska som andraspråk 
I följande avsnitt beskrivs framväxten av skolämnet svenska som andraspråk, samt hur det är 

att lära sig ett andraspråk inom förskolan, gymnasiet och komvux.     

3.1 Att lära sig ett andraspråk 

För att man ska kunna redogöra för målen i svenskan utifrån andraspråkselevers 

förutsättningar, måste man definiera vad man menar med språkbehärskning. Man brukar göra 

en distinktion mellan bas och utbyggnad. Basen innehåller en muntlig färdighet på en nivå 

som är uppnådd redan vid skolstarten. Barnet behärskar ljudsystemet och grundläggande 

grammatik, kan böja orden korrekt (morfologi) samt behärskar syntaxen. 

 

Baskunskapen innehåller även förmågan att hantera språket i större enheter än bara ljud, 

satser, meningar, böjningsformer och ord. Man måste även kunna medverka i samtal, göra sig 

förstådd och förstå (samtalsstruktur), man skall även kunna hålla samman delar i en berättelse 

så att den som lyssnar får sammanhanget klart för sig (textstruktur).8 Undervisningen i skolan 

brukar utgå från att barnet har lärt sig basen i språket. Man tar givetvis hänsyn till att 

ordförrådet kan variera, men läraren har tillräckliga kunskaper för att rätta till bristerna. 

Undervisningen går framför allt ut på att utveckla utbyggnaden.   

                                                             
6 Economou, (2007) s. 33 
7 Ibid s.33 
8 Bergman, Pirkko (1998), Att undervisa svenska som andraspråk- ett referensmaterial, andra upplagan, s.23   
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Det första steget i utbyggnaden brukar vara att lära sig läsa och skriva, att finna sambanden 

mellan tal och skrift. 9 Detta öppnar möjligheter till många andra kunskaper och färdigheter 

som ingår i utbyggnaden. Ett exempel är att ordförrådet ökar, med tiden ökar också den 

grammatiska medvetenheten.   

 

Vad händer med elever som börjar skolan utan några kunskaper i svenska? Eleven har i bästa 

fall ägnat sig åt basen i sitt modersmål. Elever som är födda i Sverige och som har levt i en 

begränsad språkmiljö, kan även ha brister i basen i sitt eget språk. Basen i svenskan är inte 

tillräcklig för att utgöra grunden för utbyggnaden. Utbyggnaden i modersmålet utvecklas inte 

om eleven inte får någon undervisning i sitt eget språk. Men skolan låter ändå eleven att 

arbeta på utbyggnaden utan någon bas. Detta kan leda till att läsinlärningen på utbyggnaden 

blir ansträngande för eleven. 10  

 

Inlärning av ett nytt språk innebär en långsiktig utveckling, som fortsätter även efter att 

eleverna har avslutat sina studier. Det andraspråkselever i första hand behöver, är ett 

användbart språk för att kunna skapa kamratkretsar och klara sig i det svenska samhället. Men 

svenska som andraspråk är även en nyckel till skolans andra ämnen. Detta gör att eleverna 

hela tiden måste utveckla basen och utbyggnaden parallellt.11  

 

För en tydligare beskrivning av syftet med undervisningen i svenska som andraspråk följer 

här ett utdrag ur kursplanen för svenska som andraspråk: 

 Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål 

har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. 12 

3.1.1  Svenska som andraspråk i förskolan 

I våra förskolor blir det allt mer vanligare med barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Lärare känner sig osäkra på hur de ska ta emot dessa barn. Det är därför viktigt att lärare 

skaffar sig kunskap, för att bättre förstå vad ett flerspråkigt barn behöver. Lärare behöver 

alltså kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk, vad det innebär att vara 

                                                             
9  Bergman, Pirrko (1998) s.23   
10 Ibid, s.25 
11 Ibid, s.27 
12http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId
=2087 
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flerspråkig och vad man ska göra för att dessa barn ska utvecklas.13 Hur bör en lärare utforma 

undervisningen för att barnen skall kunna utveckla språket på bästa sätt? Vilka metoder 

använder lärare för att undervisa svenska som andraspråk för barn i förskolan? Man måste 

planera och diskutera barnets språksituation och detta görs med barnets föräldrar, eftersom de 

är viktiga i barnets språkutveckling. Man berättar för föräldrarna vad som är bra att veta i 

utvecklingen. Här nedan följer några viktiga punkter som är bra för föräldrar att veta: 

• att barn kan lära sig två eller flera språk samtidigt 

• att man helst ska tala med barnet på det språk man behärskar bäst 

• att man kan fortsätta att tala sitt språk även om barnet svarar på ett annat 

• att det är viktigt att tala med barnet i många olika situationer14 

Att engagera föräldrarna på detta sätt, får de att känna sig trygga och säkra på att deras barn 

kan få den hjälp som behövs för deras språkutveckling. Det finns olika hjälpmedel som 

underlättar för barnen att lära sig språket. Man skall som lärare se till att det finns spel och 

leksaker som gör att språket används. Helst ska man välja spel där man måste ställa frågor 

och besvara olika uppgifter eller något annat sätt där man måste samtala med varandra. Det är 

viktigt att leda barnen till olika lekar som gör att de kommer i kontakt med språket i olika 

miljöer.15 

 

En viktig inlärningsmetod är att arbeta med sagor eftersom sagor är språkutvecklande. Man 

väljer en bok med omsorg, det är viktigt att man själv tycker om berättelsen. När barnet väl 

förstår huvuddragen i sagan, kan man berätta sagan med ett anpassat språk. Efter att barnet 

lärt sig sagan kan man låta dem återberätta sagan, det är en viktig del i språkutvecklingen. Att 

arbeta med litteratur är viktigt för barnen. Det kan bli en nyckel till att utöka ordförrådet.16 

För att göra barnet mer språkligt medvetet, kan man introducera olika språklekar som är både 

givande och roliga. Ett exempel är rim och ramsor som gör det lättare att minnas och gör barn 

mer medvetna om hur orden är uppbyggda, precis som rim och ramsor är musik en rolig 

övning för barnet. Rim och rytm gör det lättare att minnas.17 Alla dessa medel är viktiga för 

tvåspråkiga barn i förskolan. 

                                                             
13Benckert, Susanne (1998), Att undervisa svenska som andraspråk- ett referensmaterial, andra upplagan, s.74 
14 Ibid, s.74 
15 Ibid, s.74 
16 Ibid, s. 78-79 
17 Ibid., s. 80-81 
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3.1.2 Svenska som andraspråk i gymnasieskolan 

Gymnasieskolans och grundskolans kurser har olika målsättningar. Grundskolan skall 

förbereda för vardagsliv och samhällsliv samt en grund för vidare studier, medan 

gymnasiekolan skall förbereda för yrkesliv och högre studier. Gymnasieskolan har numera 

samma kursplan som vuxengymnasiet.18 I kursplanen för gymnasieskolan poängteras vikten 

av elevernas språkutveckling: Undervisningen skall stödja den speciella inlärningsprocess 

som tillägnandet av ett andraspråk, innebär därmed hjälpa eleverna till en mycket vid och 

varierad språkutveckling19  

 

Ett viktigt syfte med svenska som andraspråk i gymnasieskolan är att eleverna ska tillägna sig 

en så god språkbehärskning att de kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen. Det 

svenska språket ska bli ett redskap att lära med. Att genomföra undervisning som tillgodoser 

så många olika behov, förutsätter naturligtvis att det finns kvalificerad utbildning hos lärarna. 

Det gäller förstås lärare i svenska som andraspråk, men också lärare i övriga ämnen.20 

Vilka metoder man använder sig av på gymnasienivå för att undervisa, varierar från skola till 

skola. Den viktigaste metoden i undervisningen på gymnasienivå är att använda sig mycket av 

skönlitteratur eftersom det är en obegränsad källa i språkundervisningen. 

  

Litteraturläsningen ger många tillfällen till skrivövningar. Det handlar inte bara om att visa att 

man kan skriva utan också att ge eleverna en chans att bearbeta innehållet, både språkligt och 

tankemässigt. Undervisningen med skönlitterära texter gör det möjligt att pendla mellan bas 

och utbyggnad i språket. Man bör diskutera kring ord och begrepp eftersom det är en bra 

träning i muntlig färdighet; grammatiken och ordinlärningen går hela tiden hand i hand.21 

Grammatikundervisningen bör innehålla övningar som är roliga och gör att eleven förstår 

grammatiken. För att ett ords betydelse ska bli tydlig, krävs det att man möter det i olika 

sammanhang. Man måste anpassa talet efter den man talar med och om vad och varför man 

samtalar. Denna kulturkompetens tar lång tid att skaffa sig. Att hela tiden öva muntlig 

färdighet på gymnasienivå är också bland de viktigaste komponenterna i undervisningen.22 

 

                                                             
18 Holmegaard Margareta (1999) Språkmedvetenhet och ordinlärning, s.46 
19 Ibid. s.48 
20 Symposium 2000- ett andarspråksperspektiv på lärande, Sigma förlag (2000)  s.7 
21 Bergman, Pirkko (1998), Att undervisa svenska som andraspråk- ett referensmaterial, andra upplagan, s.106 
22 Ibid, s.102-105 



8 

 

3.1.3 SFI (svenska som andraspråk) 

Inom SFI och vuxenutbildningen går invandrare med olika utbildningsbakgrund och 

studievana. Samtliga elever där har ett stort behov av att så fort som möjligt kunna 

kommunicera på svenska i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Naturligtvis behöver de 

också det svenska språket som ett redskap för att skaffa kunskaper om samhällets 

traditioner.23 Syftet med sfi- utbildningen är framför allt att eleverna ska utveckla en 

funktionell språklig förmåga. De flesta nyanlända invandrare och flyktingar har ambitionen 

att så snabbt som möjligt lära sig kommunicera muntligt på svenska och samtidigt komma 

underfund med hur det nya samhället fungerar. Forskning tyder på att allt fler flyktingar och 

invandrare som har kommit hit till Sverige saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. 

Eleverna är ovana vid teoretiska studier och formell språkinlärning av den typ som de ofta 

möter inom sfi utbildningen. 24 

 

Inom utbildningen får eleverna göra ett prov som ett avslut. Provet består av fem delar eller 

häften, A till E, som innehåller följande: Läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och 

muntliga uppgifter. Om provet tar upp alla komponenter i språkbehärskningen, är det rimligt 

att dessa även kommer att behandlas i själva undervisningen.25  

 

Att bedöma någons språk och språkförmåga är ömtåligt och en ganska svår uppgift. Ett prov 

är inte bara ett prov, man måste försäkra sig om att provet är avpassat för just det syftet man 

behöver det till och vilken målgrupp man vill testa. Vilka metoder använder man säg utav för 

att undervisa sfi- elever? Eftersom eleverna har ett prov att klara av i slutet av sin utbildning 

övar man på dessa delar: Läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga uppgifter. 

Läraren utformar undervisningen på ett sett där alla de grundläggande delar övas ingående.  

4. Svenskans struktur i tvåspråkig belysning 
I följande avsnitt behandlas svenskans struktur, ur tvåspråkig belysning. Uttalet, ordföljden, 

böjningen och ordval är de viktigaste delarna som behandlas. 

4.1 Uttal 

I det svenska språket finns ett rikt vokalförråd med 9 vokalljud (a, e, i, o, u, y, å, ä och ö). Ett 

vanligt vokalsystem som finns i t.ex. bosniska/kroatiska/serbiska och även spanskan, är ett 5 

                                                             
23  Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande, Sigma förlag (2000), s.7 
24 Hyltenstam & Lindberg (2004)  s. 676-677 
25 Ibid  s. 731-732 
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vokalsystem (a, e, i, o, och u). Bokstaven o står för å-ljud (som i svenskans gå) och bokstaven 

u står för o- ljud (som i svenskans bo).26 I det svenska språket skiljer sig de korta och långa 

vokalerna åt inte enbart ifråga om det prosodiska draget (dvs. längd) utan även i kvalitet (t.ex. 

tal och tall, tuna och tunna). Detta system som markerar längden bör ge en ganska god 

information till andraspråksinlärare om längdförhållandena.  

Den vanligaste fördelningen är att vokaler är orundade som /i/ och /e/ medan bakre vokaler 

som /o/ och /u/ är rundade. Men i svenskan finns det inte bara bakre rundade utan även främre 

rundade vokaler som /y/ och /ö/ samt /u/. För dem som har modersmål med liknande 

vokalljud som svenskan, kan andraspråksinlärningen av svenskan orsaka uttalssvårigheter. 

Med detta menas att ljudets uttalsgränser kan ligga annorlunda än i svenskan.27  

En annan viktig del av uttalet är konsonanterna. En mycket viktig men besvärlig distinktion 

för många andraspråksinlärare är skillnaden mellan tonade och tonlösa ljud. Den märks vid 

klusilparen b- p, d- t och g- k. Det är ovanligt att andra språk har en uppsättning med tonlösa 

frikativor som svenskans, vilket orsakar bekymmer bland svenskinlärare. Det är inte bara 

enskilda ljud utan även kombinationer av ljud som orsakar problem.  

Slaviska och germanska språk tillåter många konsonanter i rad, men det gör inte t.ex. finskan 

och turkiskan. Ett svenskt ord som skryta anses därför vara svåruttalat. 28 I asiatiska språk är 

[r] och [l] istället allofoner av ett och samma fonem, de förväntas ha svårt att hålla isär dessa 

svenska ljud. När det gäller den prosodiska nivån, måste andraspråksinläraren även tillägna 

sig talets dynamiska drag och temporala drag (dvs. betoning och längd).29 

I t.ex. finskan ligger betoningen på ordets första stavelse, medan den i turkiskan ligger på den 

sista eller näst sista stavelsen. En person som har finskan som modersmål, är väldigt  

konsekventa med att använda sig av strykning av konsonanter i svenska stavelseansatser (t.ex. 

sko blir [ku:]. En person med turkiska som modersmål, föredrar att lägga in vokaler mellan 

två konsonanter och bildar former som [sᵊkuː]. Orsaken till denna skillnad är som nämnt ovan, 

de olika betoningsmönster som språken har.30 

 

                                                             
26 Tingbjörn, (1999), s. 13 
27 Ibid, s 14 
28 Ibid  s. 15 
29 Hyltenstam & Lindberg (2004)  s. 83 
30 Ibid, s. 84 
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Skillnader i uttalet kan bero på en viss egenskap i svenskan som inte finns i primärspråket. En 

andraspråksinlärare måste då först identifiera det nya ljudet och sedan lära sig bilda det. 

Likheter i uttalet hos personer från olika språkområden kan bero på att flera språk har ett 

snarlikt ljudsystem. Att lära sig ett perfekt svenskt uttal kan vara svårt beroende på vart man 

kommer ifrån. Värst är det för personer som har kinesiska, hindi eller persiska som 

modersmål.31   

4.2 Ordföljd 

Ordföljden spelar en viktig roll i det svenska språket. I andra språk är ordföljden friare än i 

svenskan. I svenskans ordföljd skiljer man på påstående och fråga exempelvis: Du snusar- 

Snusar du? Detta kan vara ovanligt i andra språk eftersom man uttrycker en fråga med ett 

särskilt frågeord eller frågepartikel. En stor svårighet i inlärningen för elever som lär sig 

svenska som andraspråk, är att predikatverbet skall stå på andra plats även om en annan 

satsdel än subjektet inleder exempelvis: Honom kommer jag aldrig att förlåta. 32  

 

En annan svårighet i svenskan är bisatsplaceringen av nekande ord. För att kunna placera 

nekande ord på rätt ställe, krävs det av en andraspråksinlärare att han/hon kan skilja på huvud- 

och bisats. Något som bör nämnas är, att även för infödda talare av svenska är det svår att 

hålla isär vad som är huvudsats och bisats. Till hjälp har man den s.k. ”biff-regeln” (i bisats 

kommer inte före det finita verbet), och en infödd talare kan med automatik placera in inte 

före eller efter det finita verbet i satsen för att då kunna avgöra om det rör sig om en 

huvudsats eller bisats. För en andraspråksinlärare är situationen i själva verket det omvända: 

för att kunna placera inte enligt reglerna måste inläraren på något annat sätt känn igen 

satstypen, exempelvis genom att urskilja ett bisatsinledande ord i början av satsen.33  

Forskning om syntaxen i andraspråksinlärares svenska har gjorts sedan 1970- talet. Den 

syntaktiska forskningen är mer omfattande än den morfologiska, om man räknar ut den totala 

mängden studier som utgetts dvs. även artiklar och rapporter.34 

                                                             
31http://66.102.9.104/search?q=cache:TkvEqImwpB8J:www.prosodia.se/uttalsprojektet2/uppsats_feb.pdf+proso
din+i+svenska+som+andraspr%C3%A5k&hl=sv&ct=clnk&cd=2&gl=se 
32 Tingbjörn, (1999), s. 18 
33 Hyltenstam & Lindberg (2004) s. 130 
34 Ibid, s.136 
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4.3 Morfologin (Böjningen) 

I svenskan förekommer det olika typer av böjningsformer i vissa ordklasser som i (substantiv, 

adjektiv och verb, samt vissa adverb och pronomen). Svenskans böjningsform anses vara 

enkelt i jämförelse med många andra språk. Svenska verb har till exempel ingen 

kongruensböjning efter subjektets numerus eller genus, till skillnad från ett närbesläktat språk 

som tyskan. En svårighet för andraspråksinlärare är svenskans kasussystem för substantiv som 

har två kasus, grundform och genitiv. Svenskan har exempelvis två grammatiska genus, 

nämligen utrum (en sol) och neutrum (ett äpple). I flera av invandrarspråken förekommer inte 

skilda genustyper. Inlärning av genus blir en lexikal fråga än en grammatisk fråga: genus får 

därför läras in separat för varje substantiv.35 

 

En andraspråksinlärare stöter även på kategorin numerus. Svenskan har två numer kategorier, 

singular och plural som i andra språk finns tre till fyra stycken av. Det är inte antalet numerus 

i sig som är det största hindret i svenskan, utan antalet alternativa pluraländelser. Vi har i 

svenskan fem pluralböjningar, vilket anses vara ganska många. 36 Verbböjningen i svenska är 

mindre komplicerad än i andra språk. Starka verb (som är en allmän förekelse och finns i 

germanska språk) för med sig en del svårigheter dvs. de verb som böjs starkt med avljud är 

för det mesta frekventa verb. Svårigheterna i svenskans tempus ligger i att språket har tre 

former av förfluten tid: Imperfekt, perfekt och pluskvamperfekt. Ett stort antal språk har 

endast en enda tempusform för att utmärka händelser i dåtid. Därför krävs det av 

andraspråksinlärare att koncentrera sig mycket på det svenska tempusbruket.37 

4.4 Ordval 

Svårigheter i svenskans pronomen uppkommer för andraspråksinlärare. När ett 

possessivpronomen i tredjeperson syftar tillbaka på subjektet i samma mening, används en 

form av sin medan hans/hennes/deras syftar på en annan satsdel än subjektet. I slaviska språk 

använder man den direkta motsvarigheten till sin (dvs. en form av svoj) även när första- och 

andra personens promina är subjekt. Ytterligare svårigheter verkar vara att använda rätt 

former vid reflexiva pronomen (sig, sin, sitt, sina osv.)  38 Detta kan även vara en svårighet 

för enspråkiga svenskar. 

                                                             
35Hyltenstam & Lindberg (2004) s. 125 
36 Ibid. s.126 
37 Tingbjörn, (1999)  s. 17 
38 Ibid, s. 18 
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5.  Resultat och Analys 
I följande avsnitt redovisas mina undersökningsresultat dvs. mina intervjuer och materialet 

analyseras.   

5.1 Intervjuer 

Mina intervjuer av lärare ägde rum i Blekinge län i en kommun som heter Ronneby. Från 

gymnasieskolan Knut Hahn har jag intervjuat Kristina Hederäng, som är lärare i svenska 2 

och som har jobbat i 20 år som lärare. Från komvux Persborgskolan har jag intervjuat Peter 

Bowin som är lärare för sfi. Båda intervjuerna ägde rum onsdagen den 21/11 – 07. Som 

tidigare nämnts, är intervjuerna inspelade på en diktafon och finns tillgänglig för den som vill 

lyssna på materialet.  

Redovisningen av intervjuerna sker på följande vis: Jag har valt ut det som jag bedömt vara 

mest relevanta frågorna och svaren. Svaren skrivs ner noga för att därefter jämföras med 

varandra och jag kommer även här att redovisa min analys. Det kan inträffa ett tecken i 

samtalsanalysen som […] vilket betyder att det är ljud som: mmm, ehh, aaa m.fl. Istället för 

att skriva ut dessa ljud markeras det med tecknet. Om man vill ha frågeställningarna finns de 

som bilaga i arbetet. Deras namn har jag valt att förkorta till första bokstaven i deras namn 

Kristina blir alltså (K ), Peter markeras med (P) och mitt namn förkortas med (A). 

Intervju med Kristina Hederäng och Peter Bowin: 

Fråga nr 1: Varför blev du lärare i svenska som andraspråk? 

K- Ja, svenska var mitt huvudämne när jag gick lärarutbildningen, då på 80- talet i Linköping. 

[…] och att jag började med att läsa just tyska och svenska och sedan historia och engelska. 

Det var väl egentligen ganska slumpartat, att det blev just den ämneskombinationen men 

sedan blev svenskan huvudämnet och då slumpade det sig så att Linköping hade några av 

dom mest framstående och drivande inom svenska som andraspråksutbildningen i landet på 

den tiden. Så […]  jag valde som en fördjupningskurs på 80 poängsnivå inom den språkliga 

grenen […] att läsa just svenska som andraspråk. Så det var egentligen dom fem poängen jag 

hade i svenska som andraspråk när jag fick min lärarexamen. 

A- aha okej (skrattar) 

K -  […] och då slumpade det sig igen så att jag fick min första tjänst på en högstadieskola där 

man hade [paus] stor grupp är för mycket att säga, men med tanken på en så pass liten skola 
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det var så hade dom en förhållandevis stor grupp invandrarelever […] och där slutade då den 

lärare dom hade haft anställd i svenska som andraspråk och […] dom såg att jag var den enda 

som hade någonting i ämnet. När jag sedan efter några år flyttade till Blekinge så visade det 

sig ju att här hade man ingen svenska som andraspråk. Så då var jag faktiskt den som startade 

upp det, undervisningen.                                                                                                            

P- Ja det var lite ironi i det egentligen jag har ju då flera karriärer bakom mig och bestämde 

mig för en vad ska vi kalla det för? En förändring av mitt liv för ungefär tio år sedan, när det 

är mer än femton år sedan. Och började då läsa i vuxen ålder på komvux och lite så och att jag 

blev det i just svenska berodde lite grann på att jag hade barn. Så jag hamnade i ett läge där 

jag kunde välja på dom ämnena som låg närmast där jag bodde. Sedan har jag alltid varit 

intresserad av språk, haft en känsla för det. Så det var mycket slump, sedan är det så att när 

jag hade läst första delen av detta så gjorde jag en paus och tittade i arbetsförmedlingen och 

där sökte dom sfiare. Så jag fick på torsdagen och började jobba på fredagen och det är tio år 

sedan.  

Fråga nr 5: Hur väl förstår eleverna innehållet i kursen? Vilka, mer exakta, är de stora 

svårigheterna för såväl elever som lärare? 

K- […] jag vet inte om du har frågat några elever om vad hur dom förstår och vad du minns 

själv av vad du förstod på kursplanerna, för du hade ju också den här typen av kursplaner som 

vi har nu med men. [paus] 

A- Själva svenska 2- kursen alltså 

K-  Ja precis, alltså jag kan ju tycka att [paus] det är ju viktigt att visa på både likheten och 

skillnaderna mellan, om vi då kallar det vanlig svenska och svenska 2[paus] och att då också 

peka på att olika moment inom dom båda svenska ämnena kan väga olika tungt i, även om 

alla färdighetsmomenten finns med i båda kurserna så kanske dom värderas på lite olika sätt i 

betygskriterierna […] och elever har ju, dom har svårt att tänka sig rent allmänt att svenska 

som andraspråk ska nå upp till en fullständig […] vad ska vi säga, en fullständig 

andraspråksbehärskning så att man ska kunna använda det språket man förväntas ha när man 

avslutar B – kursen i alla sammanhang i det svenska samhället och att det ska ha ett likt värde 

jämfört med vanlig svenska i merit värdering till högskola. Och just det här att nationella 

provet är gemensamt på B – kursen […] blir ju ofta en hel del diskussioner kring som kan jag 

få ett betyg om jag läser båda kurserna, måste jag skriva två prov? Kan jag få olika betyg?  
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Ja det kan du ju. Och varför kan det då bli så? Och ska man inte vara snällare i bedömningen 

på svenska som andraspråk då kan det också vara svårt för eleverna att förstå […] att man inte 

kan vara snällare när det gäller förmågan att strukturera, att variera och till exempel utnyttja 

källor och kunna diskutera med [otydligt] men att man kanske då ska var det då de kallar 

snällare när det gäller utöver, meningen med strikt språkriktighet, sådana saker är svåra.                               

P- Det är en bra fråga det, för att hur väl förstår eleverna innehållet i kursen?  Det kan jag 

tänka mig att det är lite granna det som jag kallar reflektion. Jag har dom två ledorden i 

klassrummet det ena är kommunikation, och kommunikationen är hela tiden […]  allting som 

jag säger och allting som eleven säger och allting som boken säger och allting som andra 

läromedel säger ska ju kommunicera. Det är inte bara någonting som slängs ut och finns där 

av sig självt utan det är hela tiden kommunikation. […] Hur väl eleverna förstår? Det är ju 

sedan som är reflektionen, jag kan ju så att säga höra alla ljuden som pratas men att förstår det 

ger ju reflektionen tillbaka och hur väl förstår eleverna innehållet i kursen? En bra följfråga 

där skulle egentligen vara: Och hur vet du det? Och då mäter man ju givetvis genom 

nationella prov, jag har ju sfi och även dom som har svenska som andraspråk här på skolan 

har ju också nationella prov som dom går på. Och det är ju en hjälp. Sen vet man ju under 

resans gång hur långt kommer den här eleven eller den studerande som vi kallar det. Där 

tycker jag att en viktig sak för att förstå hur eleverna förstår innehållet det är ju att ha samtal. 

Och vad ska jag säga, man måste planera in dom här samtalen annars blir dom inte av.  

Fråga nr 6: Hur ser du på ämnet svenska och svenska som andraspråk? 

 

P- Jag kan säga så här att, svenska som ämne det handlar ju kan man säga mycket om genre 

och identifikation av olika sådana här delar av genrena som är så självklara på något sätt. Som 

när man börjar med: det var en gång så vet man med en gång att nu kommer det en saga. När 

det gäller svenskan som, specifikt inte är då, litteratur utan den här andra delen låt oss säga 

grammatik helt iskallt. Då är ju den också på en nivå som är lätt att hantera det är lätt att mäta. 

Och jag tror någonstans att när vi nu går över och pratar om svenska som andraspråk då 

tappar man genren, litteraturen och koncentrerar sig på grammatiken. Och det är ju lite den 

här uppochner vända pyramiden som jag visade. Att man börjar här ner [visar] och kortar ner 

sig i morfem och detaljer så bygger man på också vidare. Och så under tiden, och det är ju det 

som blir så knasigt, men under tiden pågår detta där ute [pekar ut] man hör andra saker.  
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Så det kan jag tycka är lite skillnaden då att när man har svenska med svenska som 

modersmål då kan man ju jobba med självklarheter som inte är självklarheter för vad det 

gäller andra språk och det kan handla om innehåll och det kan handla om ja genren helt 

enkelt. För att visa vilken pyramid Bowin menar är här modellen: 

                                                                  Kommunikation 

                                                                
                                                                  Ordföljd, reflektion 
             
                                                                  Ord, stavning, betydelse och form 
 
 
                                                                  Morfem, stavelser 
 
 
 
K- Personligen tycker jag att en väsentlig skillnad måste va just kulturaspekten att man som i 

svenska som andraspråk kan ta till vara det här att det verkligen är ett kulturmöte. Då får man 

som lärare vara beredd på att man får representera svenskheten på både ont och gott man får 

stå till svars för allt ”svenneaktigt” som inte uppfattas som bra men man får ju då också vara 

stolt över det som uppfattas som positivt svenskt. Men framförallt det här att eleverna ska få 

känslan av att deras kulturer har något värdefullt och bidra med. Man hoppas på att dom ska 

vara villiga och öppnar sig och berätta om både sådant som är bra och dåligt eftersom jag då 

kan prata om det som jag upplever är dåligt i den svenska kulturen. Vad det gäller 

skillnaderna mellan ämnena så blir det naturligtvis på gymnasienivå, blir det tydligt att man 

naturligtvis rotar mer ved det gäller språkfel att verkligen kanske hårdträna formlära alltså 

tillämpad grammatik på ett sätt som man inte gör i vanlig svenska. Men det beror också på 

vilken nivå eleven ligger på så det skiljer ju. 

Fråga nr 8: Har du som lärare märkt några speciella svårigheter med att undervisa i 

svenska som andraspråk? 

K - Det jag först kom och tänka på är ju att det kan bli en lite väl, vad ska vi kalla det, familjär 

eller avslappnad stämning i dom grupperingarna, därför att det är den enda kursen där 

eleverna som oftast hänger ihop väldigt tajt utanför skoltid möts. För att […]  åtminstone på 

en skola av det här formatet så blir det ju alltid bara en grupp per årskurs och ibland blir det 

till och med blandat att årskurs två och tre läser tillsammans eller något sådant. Beroende på 

schemaläggningen eller för att det är ett litet elevantal. Och då tycker eleverna på något vis att 

när dom går in i lektionssalen då är dom fortfarande kvar i uppehållsrummet. Och fortsätter 
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med [paus] ja det är tjafsande eller så sätter dom igång med hälsningsritualer, dom kanske inte 

har setts på tre dagar och då blir det en stor affär av det. Så just det här med att det kan bli lite 

för mycket polare som återses och att eleverna kan ha svårt att känna att det här är lika mycket 

lektion som när jag är på matten eller något sådant. Det är nog det som jag kan tycka är svårt, 

sen har det naturligtvis hänt att det har blivit lite motsättningar mellan enskilda elever eller 

elevgrupperingar beroende på konflikter i deras hemländer. Men det är aldrig något som jag 

har sett blivit något riktigt besvärligt av, utan just tendensen finns ju tyvärr ibland.                                                         

P- En stor svårighet som jag kan uppleva det är att man inte riktigt har klart för sig vad ett 

språk är och det kan ju vara de här fyra bitarna, läsa, skriva, lyssna och prata. Och […]  skulle 

man översätta det till ett barn, språkinlärning, så skulle man hamna i en ganska absurd 

situation eftersom barnet börjar lyssna innan det är fött. Och så lyssnar den i ungefär ett år 

innan den säger första ordet sen skapar den sig ett ordförråd i ytterligare tre, fyra eller fem år 

innan man börjar och försöka läsa å sen hur man då börjar läsa så kommer man så småningom 

försöka skriva. Och den här inlärningskedjan den är ju intressant att titta på jag säger inte att 

det ska ta sju år och lära sig ett nytt språk men att man kanske ändå skulle göra likadant, nu 

börjar man pang på med alfabetet A B C och sedan ska man börja med orden ”Jag heter 

Peter” (sägs med en brytning) och då har man redan gått vilse eftersom man tappar uttalet när 

man läser bokstäver från sitt hemlands språk, prosodi då va.  

Fråga nr 11: Vad vill du som lärare uppnå för mål med undervisningen? 

K - […] Ja rent allmänt i en undervisningssituation hoppas man på att eleverna ska kunna 

tycka att kursen inte bara är ett tråkigt måste, utan att dom åtminstone ibland kan tycka att de 

är en aning intressant och att dom kan se att det ger dom något långsiktigt och utanför 

klassrummet också.  Och att dom känner att dom utvecklas som människor och att dom ja att 

alla blir det här man säger att någon blir sedd det är ju också en sådan där term som är lite 

[otydligt] men alltså att dom flesta kan känna att dom har blivit tilltalade om inte varje gång, 

förhoppningsvis varje gång men i alla fall nästan varje gång i alla fall. 

P- Det är ju det jag vill uppnå att dom klarar sina uppställda mål, man har ju en 

handlingsplan. Men målet med undervisningen är ju också att väcka intresset för språket och 

fortsatt lärande. Och det är nog det viktigaste en lärare kan göra. Man ska inte gå ut å känna 

”Öh fy fan nu är jag klar nu slipper jag skiten” då har man misslyckats som lärare. Om man 

däremot går ut å känner ”Å gud vad jag är trött på detta men jag har lyckats och imorgon 

kommer intresset tillbaka”. Sedan lärare vet jag inte riktigt, jag tror ju [paus] att som lärare, vi 
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satt faktiskt och pratade om det innan du kom idag. Man stiger upp på morgonen, man har 

förberett sina lektioner, man har en tanke om vad man vill uppnå, man vill göra det på ett bra 

sätt. Som svenska andraspråkslärare eller sfi- lärare så vill jag ju uppnå mer än bara ett 

reslutat i svenska jag vill ju uppnå interaktion. Jag vill ju uppnå ett idgande av nätverk jag vill 

ju att det ska gå bra socialt med familjen. Sedan i klassrummet vill man ju givetvis ha resultat, 

men det är ju som jag sa inledningsvis och det kan vi nästan avsluta med. Man kommer in i 

klassrummet och så säger man – dit hade jag tänkt att vi skulle gå idag. Sedan kan vi gå 

väldigt olika fort och olika vägar och någon kan ha en genväg och någon kan ha en senväg 

men det viktigaste är att man säger – dit är vi på väg idag. 

5.2 Analys 

För att lära känna lärarna lite mera som jag har intervjuat, tycker jag att fråga nummer ett är 

relevant i anslutning till intervjusvaret. Både för Hederäng och Bowin var det ganska 

slumpartat att de skulle jobba med ämnet svenska som andraspråk. Båda har jobbat i flera år 

med läraryrket. Hederäng säger, att när hon flyttade till Blekinge visade det säg att man inte 

hade svenska som andraspråk. Hon hjälpte därför till med att starta upp ämnet och har jobbat 

med ämnet samt andra kurser sedan dess. Bowin kände att han ville göra ett karriärsbyte vid 

vuxen ålder. Han fick möjligheten att läsa svenska eftersom det fanns i närheten av där han 

bodde. Bobins intresse för språk har alltid funnits där och hans val i att undervisa var därför 

inte svårt. 

Man kan tydligt se att svenska som andraspråk inte var ett stort ämne förr och att det inte 

fanns någon större efterfrågan på lärare inom ämnet. Det som var tillräcklig, var att man hade 

en någorlunda utbildning i det svenska språket och ett intresse för att jobba med svenska som 

andraspråk.  

I anslutning till fråga fem säger Hederäng att eleverna har svårt att tänka sig att svenska som 

andraspråk skall nå upp till en fullständig andraspråksbehärskning. Eleverna skall kunna 

använda språket i det svenska samhället samt veta att vanlig svenska och svenska som 

andraspråk har lika värde i värdering till högskolan. En svårighet med elever på 

gymnasieskolan är också de olika frågor som dyker upp, när det gäller elever som läser både 

vanlig svenska och svenska 2. Bowin säger i frågan om hur eleverna förstår innehållet i 

kursen, att han har två ledord i klassrummet. Det ena är kommunikation och det andra är 

reflektion. Kommunikationen är det viktigaste och som ständigt berör eleverna som läser på 

sfi. 
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Hur Bowin vet att hans elever förstår innehållet i kursen är genom de nationella proven som 

elever får göra som ett avslut. För att veta om hur eleverna förstår kursen och deras utveckling 

är genom att ha samtal mellan fyra ögon, vilket Bowin tycker är viktigt. Man ser en tydlig 

skillnad på hur man går till väga med att ge förståelse för eleverna, om hur svenska som 

andraspråk är viktigt för dem, att man tydligt skall försöka hjälpa eleverna med att förstå 

innehållet i kursen. Man kan se på gymnasienivå att eleverna kan känna sig förvirrade över 

hur stor betydelse svenska 2 har och att kursen ska hjälpa dem med vidare studier på 

högskolan. De äldre elever har som går sfi har en annan syn på att lära sig ”det nya språket” 

Jag tror att de vet att språket är ”nyckeln” till allt i samhället. Förmågan att kunna 

kommunicera och göra sig förstådd är det viktigaste. Att prata enskilt med eleverna kan vara 

det bästa man kan göra, dels för att följa deras utveckling, del för att tillsammans diskutera 

problem som uppstår. Samtal ger ett starkare band mellan lärare och elever och eleverna får 

ett större förtroende för lärarna.  

 

Yngre elever är oftast okoncentrerade, blyga och rädda för att göra fel inför andra. Därför är 

det viktigt, att man bygger upp ett bra band mellan elever och lärare. För vuxna elever är det 

mer annorlunda, de har kommit förbi stadiet med att vara blyga och rädda för att säga fel. De 

förstår att man måste våga göra fel för att kunna lära sig. 

 

Vidare till hur lärarna ser på ämnet svenska och svenska som andraspråk. Bowin säger att 

ämnet svenska handlar mycket om genre och identifikation. Grammatiken på den nivån är lätt 

att hantera och lätt att mäta. Men när det gäller svenska som andraspråk försvinner genren och 

litteraturen och man koncentrerar sig på grammatiken. Bowin följer en pyramid som visar hur 

han går tillväga med grammatik undervisning. Han börjar längst ner i pyramiden och arbetar 

sig upp. Hederäng säger att skillnaden mellan ämnena har med kulturaspekten att göra. På 

gymnasienivån övar man mycket med grammatiken och språkfel än vad man gör i den vanliga 

svenska undervisningen säger Hederäng. Grammatiken övas in grundligt och hela tiden på 

gymnasienivå när det gäller svenska som andraspråk. Skillnaden mellan vanlig svenska och 

svenska som andraspråk, när det gäller grammatiken, verkar det vara att grammatiken har 

större betydelse och är mycket viktigt att studera in i svenska som andraspråk. I den vanliga 

undervisningen i svenska, övar man inte lika mycket på grammatik för att det har övats in 

tidigare. Svenska som andraspråk går igenom hela språket från grunden till skillnad från 

svenskan där man övar på olika saker hela tiden exempelvis att hålla tal och uppsatsskrivning. 
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För att försöka få fram vad lärarna känner är svårt med att undervisa i svenska som 

andraspråk, ställde jag frågan: Har du som lärare märkt några speciella svårigheter med att 

undervisa i svenska som andraspråk? Hederäng tycker att det kan bli en väldigt avslappnad 

stämning bland eleverna när de möts. Anledningen är att elever som även umgås utanför 

skoltid möts. Hederäng tycker att det svårt när eleverna kommer in på lektionerna 

okoncentrerade och tror att de fortfarande sitter i uppehållsrummet. Ibland kan även konflikter 

i deras hemländer göra att grupperingar uppstår. Detta tycker Hederäng inte är något 

besvärligt, men tendensen finns att konflikter kan uppstå ibland. Bowin säger att en stor 

svårighet är att man inte riktigt har klart för sig vad ett språk är. Med det menar han läsa, 

skriva, lyssna och prata som är de fyra viktiga delarna med att lära sig ett nytt språk. 

 

Man märker skillnaden i att undervisa olika åldersgrupper och vilka svårigheter som dyker 

upp för lärare. Hederäng, att eleverna kan komma in i klassrummet och tror att de fortfarande 

är i uppehållsrummet. Att invandrarungdomar är mindre intresserade av att läsa svenskan2 

som ska hjälpa dem med att förbättra deras svenska och att de inte riktigt förstår hur mycket 

kursen kan hjälpa dem i framtiden. Det är annorlunda med vuxna invandrare som är mer 

intresserade av att lära sig språket, de förstår att man måste kommunicera för att klara sig i 

samhället. 

 

En viktig fråga är vad lärarna vill uppnå för mål med undervisningen? Hederäng vill att 

hennes elever skall tycka kursen är intressant och att de ska förstå, att det ger dem något  

långsiktigt. Hon vill även att eleverna skall utvecklas som människor. Bowin vill att hans 

elever ska klara av sina uppställda mål. Han vill även väcka intresse för språket samt fortsatt 

lärande. Bowin vill som lärare uppnå mer än bara resultat utan även interaktion.  

Både Hederäng och Bowin är överens om att de vill att deras elever skall ha intresset för 

ämnet. Eleverna skall känna att undervisningen ger dem något bra när de avslutar sina studier.  

Detta tror jag är alla lärares mål med undervisningen, man vill att eleverna ska tycka kursen 

har hjälpt dem och inte bara att det har varit en plåga. Skillnader finns med att undervisa 

elever i svenska som andraspråk, beroende på ålder samt intresse för att lära sig ett nytt språk. 

Lärare har sina individuella synpunkter på hur de vill lära ut till elever. Men i slutändan tror 

jag att de har samma mål och krav. De har en kursplan att följa som samtidigt måste 

uppfyllas. 
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6. Sammanfattande slutdiskussion 
När man får möjligheten att fördjupa sig i ett speciellt ämne som svenska som andraspråk, blir 

det ett arbete där viktiga delar måste bearbetas. I mitt arbete redovisas vad man använder för 

metoder för att undervisa både ungdomar och vuxna elever som läser svenska som 

andraspråk.  En annan viktig del är hur svenskas struktur fungerar ur tvåspråklig belysning, 

där ordföljd, uttal, böjning och ordval är viktiga komponenter.  

Tidigare forskning redovisas för att visa att det finns undersökningar som gjorts inom ämnet. 

Min egen undersökning går ut på att inrikta sig på lärare, deras synpunkter kring att lära ut 

ämnet svenska som andraspråk. För att det skall uppstå skillnader valde jag att intervjua lärare 

från gymnasieskola och komvux. Slutligen analyseras undersökningen där mina åsikter och 

synpunkter lyfts fram.  

Mina intervjupersoner uppehöll sig inte så mycket vid de speciella språkliga svårigheterna 

som listades före intervjuredovisningen. De talade mer om kommunikation i stort. Det kan 

man se som en strategi hos lärarna: det kan verka viktigare att man förstår varandra än att man 

kan tala och skriva formellt korrekt. 

7. Avslutning 
Som en avslutning på arbetet vill jag bara säga ett par ord. Det har varit intressant att arbeta 

med denna uppgift. Från början hade jag tänkt mig att jag även skulle intervjua en lärare från 

förskolan. Men under tidens gång upptäckte jag att det inte var lätt att hitta en lärare som 

undervisar på någon förskola i Ronneby. Mina klassrumsobservationer gav mig inte heller 

mycket material att bearbeta. Därför valde jag istället att ta bort en del, men man har alltid 

sina funderingar som kan ändras med tiden. Allt blir inte som det var tänkt från början. 

Slutligen vill jag tacka lärarna Kristina Hederäng och Peter Bowin som ställde upp på 

intervjun. Ett bra citat som jag tycker är värt att nämna, som ett avslut på arbetet är: 

”We live to learn and learn to live” av Peter Bowin 
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Bilaga 

 Intervjufrågor  

 

1. Varför blev du lärare i svenska (som andraspråk)? 

2. Hur många år har du arbetat? 

3. Hur ser du på din uppgift som lärare? 

4. Hur ser du på kunskap och lärande? 

5. Hur väl förstår eleverna innehållet i kursen? Vilka, mera exakt, är de stora 

svårigheterna för såväl elever som lärare? 

6. Hur ser du på ämnet svenska och svenska som andraspråk? 

7. Skillnader mellan de båda ämnena? 

8. Har du som lärare märkt några speciella svårigheter med att undervisa i svenska (som 

andraspråk)? 

9. Hur ser du på försöket med att låta en del andraspråkselever läsa både svenska som 

andraspråk och svenska A? Fördelar? Nackdelar? 

10. Vad vill du att dina elever ska uppnå för mål? 

11. Vad vill du som lärare uppnå för mål med undervisningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


