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Sammanfattning 

Språket är ett viktigt verktyg för kommunikation och för andraspråkselever spelar språket en 

viktig roll för att integreras i skolan och i samhället. Läraren har en nyckelroll i denna integrering 

och lärarens kompetens i andraspråksinlärning är av stor vikt för elevernas inlärning. Forskare 

har kommit fram till att interaktionen mellan lärare och elev är betydelsefull för att eleven ska 

lyckas i skolan och läraren i svenska som andraspråks kunskap kring andraspråksinlärning är 

central. Forskningen visar att elevers olika modersmål påverkar inlärningen av ett andraspråk och 

att lärare då ska vara medvetna om denna påverkan för att kunna lägga upp en lämplig 

undervisning utifrån de olika modersmålen. Forskarna Thorén (2008) och Kjellin (1998) har även 

påpekat vikten av prosodiundervisning och menar att utan en korrekt prosodi har talaren svårt att 

göra sig förstådd.  

 

Vårt syfte med uppsatsen leder fram till tre frågeställningar som handlar om lärares roll och 

förkunskaper samt metoder för andraspråksinlärning, elevers förutsättningar att lära sig ett 

andraspråk med utgångspunkt på deras modersmål och hur lärare prioriterar prosodin i 

andraspråksundervisningen. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med verksamma svenska 

som andraspråkslärare och målet var att få fram svar på våra frågeställningar. Vi har intervjuat 

sex lärare och det är deras utsagor som ligger till grund för vårt resultat.  

 

Resultatet har visat att lärarna vi har intervjuat inte anser sig ha tillräckliga förkunskaper kring 

elevers olika modersmål och uttalssvårigheter som kan bero på deras modersmål är svåra att 

upptäcka och förebygga. De olika metoderna för språkutveckling som lärarna vittnade om är 

arbete med skönlitteratur och samtal med eleverna. Via skönlitteratur och samtal ansåg lärarna att 

man kunde motivera elever att tala och eleverna kunde relatera sina egna erfarenheter och 

bakgrunder till det lästa. Elevernas medvetenhet om deras modersmål lyftes upp och lärarna 

ansåg att de elever som har ett starkt modersmål har lättare för att lära sig ett andraspråk. Lärarna 

berättade även om bristen på ett samarbete med modersmålsläraren som de ansåg vara en resurs 

för deras arbete. Prosodiundervisning ansågs inte prioriterande hos våra intervjupersoner då de 

ansåg att eleverna får en passiv prosodiundervisning genom att lyssna och härma.  

Nyckelord: Svenska som andraspråk, muntlig språkfärdighet, modersmål, kvalitativa 

intervjuer, prosodi.  
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1. Inledning 

Den svenska skolan är idag en mångkulturell skola, vilket innebär att många olika kulturer möts 

och där det finns många elever med andra modersmål än svenska. Eleverna behöver ett språk för 

att integreras i skolan men också som ett medel för att integreras samhället.  

 

Det svenska språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Utbildningen i svenska som 

andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall tillägna sig en sådan 

språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen och kan ingå 

i kamratgemenskapen och i det svenska samhället. 

( Skolverket, 2000,). 

 

I ämnet svenska som andraspråk kan det finnas flera olika faktorer som påverkar elevernas 

språkutveckling. En faktor är interaktionen mellan lärare och elev som är väsentlig för att eleven 

ska lyckas i skolan och det är viktigt att lärare har kunskap kring hur man undervisar 

andraspråkselever enligt den kanadensiske tvåspråkighetsforskaren Jim Cummins (2001). Vissa 

språk har liknande ljud, grammatiska strukturer och liknande ord men det finns andra språk som 

ligger långt bort från svenska språket. Vi kommer att bland annat undersöka hur lärare säger sig 

prioritera prosodi i undervisningen. Kjellin (1998) beskriver prosodi som följande: betoning, 

kvantitet och intonation. Man kan säga att prosodin är språkets musik, det är en melodi som 

förmedlar kommunikationen till lyssnaren. Om prosodin är korrekt så hörs den inte utan 

kommunikationen når lyssnaren men om prosodin är felaktig så tar det längre tid för lyssnaren att 

uppfatta och lyssnaren kan bli trött på att lyssna (Kjellin, 1998). Detta visar att det är viktigt att 

lära sig en korrekt prosodi från början. Thorén (2008) hävdar att intresset för effektiv 

uttalsundervisning inom svenska som andraspråk har ökat de senaste årtiondena och att många 

författare betonar prosodins roll för att förstå det svenska talet.  

 

Vi kommer att undersöka vilka metoder svenska som andraspråkslärare säger sig använda för att 

utveckla elevernas muntliga färdighet. Kjellin (1998) menar att man måste vara medveten om sitt 

modersmål för att lättare kunna lära sig ett andra språk (Kjellin, 1998).  
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Axelsson (2004) håller med Kjellin (1998) och menar att varje elev bör ges möjligheten till 

fortsatt utveckling av tänkande och lärande på sitt förstaspråk om detta språk är starkare än 

andraspråket. Axelsson (2004) anser att det är på det starkaste språket man lär och förstår bäst 

men samtidigt måste barnets utveckling av andraspråket börja så tidigt som möjligt för att även 

det språket ska fungera för tänkande och lärande (Axelsson 2004).  

 

Därför vill vi med vår uppsats undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med muntlig 

språkfärdighet i svenska som andraspråk. Det är viktigt för oss som blivande lärare att ha 

kunskap om varje elevs förutsättningar och få insikt i hur elevers olika modersmål kan påverkar 

andraspråksinlärningen samt ta reda på lämpliga metoder och hjälpmedel för att främja 

språkutvecklingen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Ämnet svenska som andraspråk - historik 

Det har funnits undervisning i svenska som andraspråk sedan 1960-talet men det var först år 1995 

som ämnet fördes in i hela skolväsendet och ansågs vara jämbördigt med svenska som 

modersmål. De elever som har ett annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning och 

bedömning i ett svenskämne med utgångspunkt på deras egna språkliga belägenhet och deras 

egna behov för inlärning (Holmegaard, 1999). 

 

Holmegaard (1999) menar att svenska som andraspråk motsvarar svenskämnet för elever med 

andra modersmål än svenska. En invandrare lär in svenska språket i en målspråksmiljö och detta 

skiljer sig mot hur elever lär in ett främmande språk som till exempel tyska i skolan som lär in 

språket på grund av politiska och kulturella skäl. Inlärningen av det nya språket ska leda till en 

mycket avancerad kunskapsnivå för barn och ungdomar. 

 

2.2 Lärarens roll och utbildning 

Utbildning i ämnet svenska som andraspråk har funnits sedan 1970-talet vid olika universitet och 

högskolor men det var inte förrän år 1984 som ämnet lades in i den ordinarie lärarutbildningen på 

den språkvetenskapliga ämneslärarlinjen. Svenska som andraspråk har alltså en kort historia här i 

Sverige och det behövs fortfarande mycket kunskapsutveckling.  

Målet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska utveckla tvåspråkighet. 

Konsekvenserna av detta är synliga i andraspråksinlärningen och Holmegaard (1999) anser att det 

är viktigt att andraspråkselever får en parallell undervisning i andraspråket och modersmålet för 

ordinlärning och begreppsbildning.  

 

2.3 Styrdokument 

I kursplanen för ämnet svenska som andraspråk står det att meningen med ämnet är att elever ska 

kunna uppnå en funktionell nivå av det svenska språket. Språket ska vara i samma nivå som 

elever som har svenska som modersmål (Skolverket, 2000). Vidare står det i Skolverket (2000) 

att elever som nyligen anlänt till Sverige saknar kunskaper i svenska språket och har svårt att 

delta i undervisningen och har svårt att visa kunskaper. Detta gäller dock även elever som är 

födda i Sverige men som har ett annat modersmål.  
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När elever utvecklar ett språk utvecklar de även tänkandet som har avgörande betydelse för 

inlärningen. I skolan används målspråket svenska i undervisningen och det nya språket måste 

användas som ett som ett sätt att tänka trots att språket i början inte är så utvecklat. En 

medvetenhet om språkets betydelse för inlärning är alla lärares ansvar men huvudansvaret ligger 

på läraren i ämnet svenska som andraspråk.  

 

Enligt Skolverket (2000) är litteraturläsning ett viktigt redskap för att förstå omvärlden och sig 

själv. Litteraturen förmedlar och uttrycker kunskaper och värderingar samt gör kulturella 

referensramar synliga. Läsningen hjälper elever att sätta ord på tankar och känslor och nya tankar 

och känslor väcks genom litteraturläsning. Vidare står det att språk och kultur står varandra nära, 

elever med annat modersmål är delaktiga i två kulturer.  

Ämnet svenska som andraspråk ämnar göra kultur synligt och att elever med andra modersmål 

ska kunna se skillnader och likheter mellan deras medfödda kultur och det nya landets kultur. 

Eleverna ska ha kunskap om vilka värderingar som finns och förstå skolans och det svenska 

samhällets värdegrund. (Skolverket, 2000). 
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3. Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka förkunskaper lärare menar sig ha om de olika 

modersmålen och ta reda på vilka metoder och tillvägagångssätt som sägs användas i muntlig 

språkfärdighet. Thorén (2008) och Kjellin (1998) betonar vikten av prosodins roll i 

uttalsundervisningen och en del av vårt syfte är att undersöka hur verksamma lärare prioriterar 

prosodi i ämnet svenska som andraspråk.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka förkunskaper, metoder och tillvägagångssätt menar lärare att de arbetar utifrån i 

undervisningen av muntlig språkfärdighet i svenska som andraspråk?  

  Hur påverkar elevers olika modersmål inlärningen av svenska språket enligt lärarna? 

 Hur prioriterar lärare prosodin i undervisningen?  
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4. Centrala begrepp 

I uppsatsen kommer vi att använda en del begrepp som läsaren kanske inte känner till så nedan 

har vi förtydligat dessa begrepp.  

 

Svenska som andraspråkslärare – Lärare som undervisar elever med andra modersmål än 

svenska i ämnet svenska.  

Andraspråkselever – Elever som har ett annat modersmål än svenska och som lär sig svenska 

språket som sitt andra språk.  

Muntlig språkfärdighet – Med detta menar vi elevers produktion av all slags tal, till exempel 

uttal av olika ljud, tal i diskussioner, berättelser och samtal.  

Ämneslärare – Lärare som undervisar andraspråkselever i skolans andra ämnen än svenska som 

andraspråk. 

Mångkulturell – Elever från olika kulturer.  
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5. Metod 

Vår empiri kommer att utgöras av kvalitativa intervjuer med verksamma lärare. Utifrån vårt syfte 

ansåg vi att det var lämpligast att utföra kvalitativa intervjuer för att få fram svar på våra 

frågeställningar. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) så kan man genom en kvalitativ 

intervjuforskning undersöka intervjupersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenheter. Undersökningen bygger på intervjupersonernas upplevelser, uppfattningar och 

erfarenheter kring lärares roll och metoder i undervisningen av muntlig språkfärdighet i svenska 

som andraspråk, hur elevernas olika modersmål kan påverka inlärningen av svenska språket. 

Slutligen söker vi svar på hur lärarna beskriver sitt arbete med prosodi. Kvalitativa intervjuer 

innebär att intervjupersonerna ger oss svar på våra frågeställningar och vi utgår från att de arbetar 

på det sätt de hävdar då vi inte kommer att utföra observationer.  

 

5.1 Val av metod 

Intervju 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Genom 

att utföra kvalitativa intervjuer kan vi få en dialog genom att ställa följdfrågor eller be 

intervjupersonerna att motivera sina svar.  

 

Nylén ( 2005) menar att en kvalitativ intervju innebär bland annat att man utgår från olika 

personers erfarenheter och tar reda på hur dessa ser ut för att sedan försöka förstå de olika 

erfarenheterna.  

Detta räcker dock inte utan man ska också jämföra erfarenheterna med varandra och sedan själv 

granska dessa kritiskt för att bidra med ett självständigt vetenskapligt resultat till 

kunskapsutvecklingen. Vi har utformat våra intervjufrågor på så sätt att intervjupersonen ska 

kunna svara och berätta med egna ord kring fenomenet, detta kallas för låg grad av 

standardisering. Vi kommer tillämpa detta i våra intervjuer då intervjupersonerna kommer att 

kunna svara med egna ord ( Patel & Davidsson 2003). 

 

Ännu en faktor som kännetecknar kvalitativa intervjuer är att det finns två olika grader av 

strukturering av frågornas ordning.  

 



 11 

Det finns en hög grad av strukturering där frågorna ställs i en bestämd ordning och en låg grad av 

strukturering där intervjuaren själv ställer frågorna i den ordning som faller sig naturligt i det 

specifika fallet ( Patel & Davidsson 2003). 

 

Vi valde att strukturera våra frågor i bestämd ordning för att inleda med att intervjupersonen ska 

presentera sitt område. Detta gör vi för att få en bild av hur den specifika lärarens elevgrupp ser 

ut och sedan gå djupare in i undersökningen. Vi ställde tio frågor för att få fram svar på våra tre 

frågeställningar. Våra tre frågeställningar lyder:  

 

 Vilka förkunskaper, metoder och tillvägagångssätt säger sig lärare arbeta utifrån i 

undervisningen av muntlig språkfärdighet i svenska som andraspråk?   

För att få svar på den här frågeställningen ställde vi tre frågor till våra intervjupersoner:  

1. Vilka metoder och tillvägagångssätt använder du i undervisningen?  

2. Hur arbetar du med muntlig språkfärdighet?  

3. Vad är syftet med ett samarbete mellan er och modersmålslärare?  

 Hur påverkar elevers olika modersmål inlärningen av svenska språket enligt lärarna? 

1. Vilka olika modersmål har du i din klass? 

2. Vilka förkunskaper har du om hur de olika modersmålen ser ut? 

3. Vilka skillnader finns det i uttalet mellan deras olika modersmål och svenska språket? Ge 

exempel. 

Vilka elever har lättast kontra svårast att lära sig ett svenskt uttal utifrån deras modersmål? 

Vad beror detta på?  

 Hur prioriterar lärare prosodin i undervisningen? 

1.Vilken roll anser du att prosodin har för språkutvecklingen?  

2. Hur prioriterar du prosodin i din undervisning? (rytm, betoning, längd/kvantitet, annat?) 

Motivera.  
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5.2 Urval 

Vi valde att utföra sex intervjuer med sex lärare inom vårt ämnesområde. Alla våra 

intervjupersoner är utbildade inom svenska som andraspråk. Intervjuerna valde vi att utföra med 

lärare som undervisar olika åldrar för att se om det skiljer sig något mellan dessa. Vi ville se om 

lärarnas arbete skiljer sig beroende på antalet invandrare i skolan. Vi har valt att benämna våra 

intervjupersoner via olika siffror eftersom vi inte vill avslöja deras identitet.  

 

5.3  Avgränsningar 

Avgränsningar har gjort på grund av syftet med undersökningen och uppsatsens omfattning. Vi 

har valt att avgränsa oss till att undersöka svenska som andraspråkslärare och inte alla andra 

lärare som undervisar svenska som andraspråkselever i andra ämnen.  

 

 

Vi har även valt att avgränsa vår tidigare forskning på prosodi där vi enbart lyft fram prosodi på 

ett ord– nivå. Det finns ord-, fras-, och satsnivå men vi valde att begränsa oss till ord- nivå 

eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för fördjupad undersökning.  

  

En annan avgränsning i vårt arbete är intervjuerna där vi endast utfört intervjuer med lärare och 

inte intervjuat eller observerat elever eftersom det krävs etiska regler och förhållningssätt som 

tyvärr hade tagit för lång tid att ordna.  

 

5.4 Genomförande 

Vi tog kontakt med skolor i Falkenberg och Halmstad. Det var svårt att komma i direkt kontakt 

med svenska som andraspråkslärare eftersom det inte fanns många som hade tid för intervju. 

Svenska som andraspråkslärare som ställde upp i intervjun bokade vi tid och plats med i 

respektive skola. Vi fick tag på sex lärare men två stycken ställde in mötet som vi bokat. Därefter 

fick vi söka upp två nya lärare eftersom vi ville intervjua sex lärare för att få mer tyngd i vårt 

arbete. Vi spelade in intervjuerna i bandspelare och sedan transkriberade vi allt på papper.  

 

Vi delade upp arbetet mellan oss genom att den ena fick ställa frågorna till intervjupersonerna 

och ha huvudansvaret kring det, den andra fick transkribera intervjuerna.  
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Detta har fungerat bra och båda känner att uppdelningen var rättvis. Den teoretiska bakgrunden 

har vi skrivit enskilt och sedan diskuterat med varandra för att båda ska vara insatta och 

godkänna det som skrivits. Resultatanalysen, diskussionen, metoddiskussionen, slutsatserna, och 

sammanfattningen skrev vi tillsammans eftersom vi ville få fram bådas åsikter och tankar.  

 

När man ska intervjua personer ska man tänka på saker såsom etik och konfidentialitet gentemot 

personerna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte ska avslöjas. Etik innebär att man inte missbrukar intervjupersonernas 

intervjusvar och information.  

Om man ska publicera information från undersökningen som kan kännas igen av andra bör 

personerna som har intervjuats godkänna detta först. Vi talade om för våra intervjupersoner syftet 

med undersökningen och bad om deras godkännande innan vi gick vidare med intervjuerna. 

Deltagarna bör informeras om syftet och procedurerna i arbetet, dessutom ska det framgå 

information om konfidentialitet och vem som kommer att läsa materialet ( Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har valt att benämna lärarna med siffror, till exempel "lärare 1" och" lärare2" för att 

skydda deras identitet men ändå få fram deras röster. 

 

Nedan presenteras våra intervjupersoner: 

 

 

Lärare 1: 

Kön: Kvinna 

Ålder: 45 år gammal 

Utbildning: Lärare i svenska som andraspråk för grundskolans tidigare år. Hon har läst 60 hp 

svenska som andraspråk 

Arbete: Klassföreståndare och undervisar i svenska som andraspråk i skolår 3-5. 

 

Lärare 2:  

Kön: Kvinna 

Ålder: 32 år gammal 

Utbildning: Lärare i svenska som andra språk för grundskolans tidigare år. Hon har läst 30 hp 

svenska som andraspråk 

Arbete: Undervisar i svenska som andraspråk i skolår 2-5. 

 

Lärare 3: 

Kön: Man 

Ålder: 39 år gammal 
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Utbildning: Lärare i svenska som andra språk för grundskolans senare åldrar. Han har läst 30 

hp svenska som andraspråk 

Arbete: Undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk i skolår 6-9. 

 

 

Lärare 4: 

Kön: Kvinna 

Ålder: 49 år gammal 

Utbildning: Lärare i svenska som andraspråk för grundskolans senare åldrar. Hon har läst 60 

hp svenska som andraspråk.  

Arbete: Undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk 6-9. 

 

 

Lärare 5: 

Kön: Man 

Ålder: 56 

Utbildning: Lärare i svenska som andraspråk för grundskolans senare åldrar. Han har läst 60 

hp svenska som andra språk.  

Arbete: Undervisar i svenska som andraspråk i skolår 6-9. 

 

 

 

 

 

Lärare 6: 

Kön: Kvinna 

Ålder: 31 

Utbildning: Lärare i svenska som andraspråk för grundskolans tidigare år. Hon har läst 30 hp 

svenska som andra språk.  

Arbete: Undervisar i svenska som andraspråk i skolår 2-5. 

 

 

5.5 Databearbetning 

Vi avklarade intervjuerna och började läsa igenom transkriberingen som bestod av 45 sidor. När 

vi läste igenom resultatet tänkte vi på det Kvale & Brinkmann (2009) skriver om validitet. Man 

undersöker det undersökningen försöker undersöka och man ska kontrollera om undersökningens 

innehåll och syfte kommer före frågor och metod. När en intervjuperson ger ett intervjusvar så 

måste man tänka på att det är den specifika personens uppfattningar, erfarenheter, upplevelser 

och tolkningar som man får fram i intervjun. Detta innebär inte att svaren kan generaliseras utan 

att olika personer kan ge olika svar och tolkningar. Vi började med att sammanställa resultatet 

genom att dela upp svaren i olika kategorier som vi fick fram från våra frågor. 
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 Kvale & Brinkmann (2009) menar att man ska tänka på reliabiliteten hos intervjuaren och 

skriver att två intervjuare ska kunna kontrollera reliabiliteten genom att skriva ner intervjuerna 

och fastställa skillnader mellan de två utskrifterna. Vi diskuterade fram utskrifterna för att 

motverka olika tolkningar av resultaten. Resultaten sammanfattades genom analyser samt genom 

att föra in ordagranna citat från intervjupersonernas svar för att ge en autentisk bild av 

intervjuerna. Vi inspirerades av Cummins (1996) modell för andraspråksinlärning och valde att 

analysera resultatet genom denna modell samt Cummins övriga teorier.  
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6. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att belysa prosodi med hjälp av Thorén (2008) som har skrivit en avhandling kring 

prosodins roll för att förstå talad svenska. Thorén (2008) skriver om en medveten 

prosodiundervisning där man visar konkreta exempel på hur man betonar rätt medan Kjellin 

(1998) relaterar till prosodiundervisning på ett mer passivt sätt. Kjellins teorier (1998) kring 

prosodi är att man genom att lyssna och härma kan lära sig ett korrekt uttal. Vi valde Thorén 

(2008) för att beskriva begreppet prosodi ingående och Kjellin (1998) för att beskriva hur och 

varför man ska tillämpa prosodi i undervisning.  

 

Vidare har vi använt oss av Hyltenstam & Wassén (1984) för att få en bild av vilka 

uttalssvårigheter invandrare har och kan utveckla i andraspråksinlärning. De ger även tips och råd 

till lärare som arbetar med andraspråksinlärning om hur man kan hjälpa andraspråksinlärare.  

 

Banner (2004) behandlar uttalssvårigheter mer ingående än ovanstående och beskriver de olika 

språkens ljud.  

 

I Symposium 2003 skriver Lahdenperä (2004) om interkulturella miljöer för elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Detta ansåg vi vara relevant då vi kunde dra paralleller mellan Lahenperä 

(2004) och vår teoretiker Jim Cummins. Vidare i Symposium 2003 skriver Hajer (2004) om 

språkutvecklande ämnesundervisning och detta var relevant för att Hajer belyste vikten av 

lärarens kompetens samt mångfalden som utgångspunkt.   

 

I Symposium 2000 skriver Bråbeck och Sjöqvist (2001) om skönlitteratur som ett redskap för 

språkutveckling och detta tillsammans med Hajer (2004) och Lahdenperä (2004) var relevant för 

vårt syfte och frågeställningar.  
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6.1 Prosodi 

 

Thorén (2008) förklarar i sin avhandling att sedan 1970 talet har svenska som 

andraspråkundervisningen uppmärksammats eftersom många flyktingar kom in i landet. 

Uttalsundervisningen fokuserades mycket på prosodin, alltså rytm och melodin i språket. 

Intresset för prosodi i undervisning för invandrare uppstod på instinktiva grunder utifrån lärarens 

och forskarens erfarenhet (Thorén, 2008). Senare studier har påvisat att rätt betoning är viktig för 

att man ska bli förstådd eller förstå. Det betyder att rätt stavelse i ordet måste vara starkt betonat 

för att man ska bli förstådd till exempel armen – armén, japan – Japan. Thorén (2008) skriver att 

man även ska tänka på kvantitet, det vill säga att förlänga rätt ljud i den betonade stavelsen. I 

raket blir vokalen [e] i andra stavelsen förlängd men i racket ligger kvantiteten/längden på 

konsonanten [k]. Thorén (2008) menar att man kan använda sig av detta och göra det till en 

undervisningsstrategi som han i sin avhandling kallar för basprosodi.   

 

Kjellin (1998) menar att alla inlärare av det nya språket ska träna öronen genom att lyssna. Det 

spelar ingen roll på vad man lyssnar på så länge man lyssnar på hur de talar. Sedan så lär man sig 

att höra alla ljud som kommer in i örat. När man har lärt sig att lyssna så kommer inläraren att 

lyssna och höra på sig själv och då kommer man höra hur man själv talar. Nästa steg är att 

inläraren imiterar och sedan kontrollerar att det är rätt, och sedan ska de själv producera svenska. 

Det är inte viktigt vad de säger så länge de fokuserar på hur de talar, att de säger rätt. Då börjar 

örat filtrera språket. Kjellin (1998) menar att när man är van vid att lyssna och höra så hör man 

med hjärnan och inte med örat. Han menar att det är viktigt för inläraren att lära sig mycket om 

andraspråket för att då kan de lära sig att tänka och inte bara att lyssna. Till exempel att man vet 

vad man borde höra i en viss situation eller ett sammanhang.  

 

Kjellin (1998) menar även att man ska fråga eleverna mycket om deras språk, dessutom lära sig 

så mycket som möjligt om språken. På så sätt kan läraren hämta exempel som är parallella till det 

svenska språket. Det är bra också om läraren har en allmän uppfattning om elevernas språk för att 

veta vad men behöver förklara extra för eleverna. Kjellin (1998) understryker att kontrastiv 

undervisning försvårar elevernas inlärning då allting ser svårt ut för dem. Kontrastiv undervisning 

innebär att man visar olikheterna mellan språken. Detta menar Kjellin (1998) kan leda till att 

eleverna anser att det nya språket är alldeles för svårt.  
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Därför ska lärare satsa på korrelativ undervisning där man visar likheterna mellan språket. Sedan 

måste uttalsundervisningen integreras med resten av undervisningen. Det är viktigt i början då 

lärare måste se till att eleverna i princip alltid får en chans att uttala bra. Om eleverna kan uttala 

rätt någon gång måste vi hjälpa dem att uttala rätt alltid. Man ska ge eleverna tillfälle att rätta till 

det mesta som de säger så att det rätta uttalet verkligen kommer fram och stannar kvar. Det är 

viktigt att man som lärare pratar långsamt och övertydligt i klassrummet så att eleverna hinner 

lyssna. Arbetssätt som är bra för uttalet är körläsning då alla elever ska läsa samtidigt. På det här 

sättet menar Kjellin (1998) att även den blygaste eleven vågar läsa med. Han berättar även om att 

han själv har jobbat med detta, då ber han eleverna lyssna på honom fyra gånger, på den femte 

gången ska eleverna läsa själv. Då lyssnar han på hur eleverna låter, dessutom får eleverna lyssna 

på "förebilden" fyra gånger.  

 

Kjellin (1998) skriver vidare om när man ska ge eleverna regler för uttalet. Han menar att om 

man undervisar en nybörjarklass så behöver man inte ge några regler för prosodi utan man ska 

fokusera på att eleverna ska tala. Elevernas egen förmåga att tänka analogiskt kommer att ge 

eleverna de regler de behöver. Om man däremot undervisar en avancerad klass så ska man göra 

eleverna uppmärksamma på felaktiga uttalsvanor och ge eleverna regler för ett korrekt uttal.  

 

6.2 Uttalssvårigheter 

Uttalssvårigheter betyder att man som andraspråksinlärare har svårt att göra sig förstådd på grund 

av olika uttalsproblem.  

Hyltenstam & Wassén (1984) menar att det är lätt att överföra betoningen från modersmålet till 

ett främmande språk, därmed kommer elever med svenska som andraspråk ha svårigheter med 

den svenska betoningen. De elever vars språk härstammar från germanska språk och som har 

samma principer för betoning som svenska språket har däremot inte lika svårt för betoningen, 

men även då kan det uppstå svårigheter eftersom vissa språk som är besläktade lägger betoningen 

på olika stavelser (Hyltenstam & Wassén, 1984). Enligt Tingbjörn (1999) så har alla som varit i 

kontakt med något främmande språk sett skillnader mellan det främmande språket och det 

svenska språket. Det uppkommer möjligheter till att eleverna jämför sina modersmål med 

målspråket i takt med att förmågan till språkliga iakttagelser växer. Det är viktigt att lärare och 

elever är medvetna om de olika centrala skillnaderna som finns för att skapa en språklig 

medvetenhet (Tingbjörn, 1999). 
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Hyltenstam & Wassén (1984) hävdar att om man har kunskap om elevernas språk kan man 

förutsäga vilka uttalsproblem de kommer att utveckla och därmed kan man upptäcka och åtgärda 

detta. Att upptäcka grunden till uttalsproblem och för att kunna kartlägga elevernas 

uttalssvårigheter måste man noga anteckna vad eleven säger fel och vid vilka arbetspass. Sedan 

ska man lyssna på det man har spelat in eller skrivit ner för att se ett mönster. Läraren ska lyssna 

på det spontana talet samtidigt som man ska lyssna på de enskilda orden och korta satser från en 

testlista. Hyltenstam & Wassén (1984) menar att materialet inte ska vara för litet annars så får 

man inte tillräckligt med information. För att kontrollera en elevs uttal eller något annat ljud 

innan man börjar med bokstavsinlärningen räcker det inte att ha enstaka ord, utan att man har 

flera ord. 

 

Ett av felen som finns är att man skjuter in e- ljud in före s- ljudet som följs av konsonant, till 

exempel sko- esko, språk- espråk. De uttalas på detta viset av spansktalande, araber, hindi- och 

punjabitalande, iranier, japaner, portugiser, swahilitalande och thailändare. Sedan uttalar turkar 

och iranier till exempel flicka- felicka. Detta görs genom att man för in en vokal (e, a och u) 

mellan konsonanterna. ( Banner, 2004). Vidare beskriver han att greker, turkar och iranier kan ha 

uttalsfel i till exempel "vänta" som blir "vända" eller "vädda". Andra uttalsfel är att man ändrar 

det befintliga vokalljudet till ett annat vokalljud, till exempel matten istället för mattan, e -ljudet 

byts alltså ut mot a -ljudet. Men en vokal kan även falla bort helt, ratten kan bli rattn. Dessa fel 

kan man se oftast hos engelsktalande, ryssar, och portugiser. Araber, polacker, fransktalande och 

greker har uttalssvårigheter i b- d, fotboll blir till exempel "fodboll". Ett gemensamt uttalsfel som 

polacker, ryssar, tjecker och slovaker har är att de sätter in j- ljud i början eller slutet av en vokal, 

till exempel professor - profjessor eller Åke- Åjke. Asiater och afrikaner har svårigheter med att 

uttala r – l-ljud. De gör ingen skillnad mellan ljuden utan båda ljuden låter på samma sätt, de kan 

till exempel inte uttala lärare, det blir istället lälale (Banner, 2004). 

 

Vokaler som e och o kan vålla problem hos invandrare då de uttalas för öppet såsom till exempel 

ben- bänn eller låta- lotta. Tingbjörn (1999) menar att det är inte bara enskilda ljud som ställer till 

problem utan även kombinationer av ljud.  

Det finns språk som tillåter flera konsonanter i följd, dessa är bland annat germanska och slaviska 

språk.  
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Språk som inte tillämpar detta är turkiska och finska, och därför är svenska ord som skr- yta svåra 

att uttala för dem. Vidare har östasiatiska språk inte både r- och l- ljud och därmed har de svårt att 

hålla dessa svenska ljud isär. 

 

6.3 Interkulturell undervisning 

Interkulturell undervisning är ett begrepp som Cummins (1997) menar är att läraren tar hänsyn 

till alla elevers erfarenhet och att läraren måste ta hänsyn till elevernas språk, kultur och 

erfarenheter. 

 

Lahdenperä (2004) skriver om goda lärandemiljöer, miljöer där man kan lära sig och att lära sig 

det som är viktigt att lära sig. Han menar att man ska ha mångfalden som utgångspunkt och 

tankesätt i undervisningen. Detta förutsätter samspel mellan olika grupper när det gäller klass, 

språk, minoritet och majoritet.  

 

Han betonar vikten av ett samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare. 

Modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare borde ingå i varje lärarlag och det är viktigt 

att modersmålslärare har samma arbetstider som andra lärare. Detta för att modersmålslärare och 

svenska som andraspråkslärare ska få en tillhörighet i lärarlaget. Modersmålsläraren anses vara 

en viktig resurs och modersmålslärarens kulturkompetens bör utnyttjas av andra lärare. 

(Lahdenperä 2004) 

 

Vidare menar Lahdenperä (2004) att i heterogena klasser kan man naturligt skapa kulturella 

lärprocesser i olika ämnen. Utgångspunkten i denna process ska vara elevernas egna erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper.  

Genom litteraturläsning, rollspel och andra människors berättelser kan man leva sig in i andras 

situation och behov och detta är viktigt för att skapa ömsesidig respekt.  

 

I Lahdenperä (2004) framkommer Cummins (1997) synpunkter kring undervisningens upplägg. 

Han anser att undervisningen måste vara relevant för eleverna. Uppläggningen av undervisningen 

ska präglas av elevernas kulturella bakgrund, språk och erfarenheter. Cummins (1997) anser 

vidare att skolans plikt är att erbjuda elever undervisning på och i elevernas modersmål.   
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6.4 Språkutvecklande undervisning 

Språkutvecklande undervisning innebär att man utvecklar både språket och ämneskunskaper 

samtidigt, man kan göra detta genom interaktion i klassrummet och aktiv produktion av muntligt 

och skriftligt språk i meningsfulla sammanhang.  

Hajer (2004) skriver att flerspråkiga elever generellt sett inte är lika framgångsrika som infödda 

elever. I skolan har andraspråkselever svårigheter med att följa med i undervisningen och detta 

trots att de klarar sig väl språkligt i samhället. Detta på grund av att eleverna inte behärskar 

skolspråket som ställer höga krav på deras språkförmåga. Hajer ( 2004) menar att eleverna har 

det svårt då läromedel oftast inte är anpassade till de mångkulturella och flerspråkiga klasserna 

samt att ämneslärarna oftast inte är utbildade för att arbeta i sådana grupper.  

 

Hajer (2004) skriver om en funktionell språksyn, det betyder att man fokuserar på vad eleven ska 

kunna använda språket till och informera ämneslärare om elevens aktuella språk – och 

kunskapsnivå. Detta leder till att ämneslärarna får reda på vad som är rimligt att kräva av 

eleverna och kan påminna eleverna om vad de har lärt sig samt att hjälpa eleverna att använda 

kunskaperna. Lärarna kan till exempel utforma skriftliga uppgifter som passar andraspråkselever. 

Enligt Hajer (2004) sker inte detta ofta eftersom lärare inte verkar se någon anknytning till 

språkundervisningen som en lösning på didaktiska uppgifter. Enligt Hajer (2004) så tenderar 

lärare som är medvetna om att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i andraspråket att förenkla 

sitt språk och språket i läromedlen. De väljer bort sådant som är svårt och väljer att undervisa 

något som är enklare.  

 

Förenklingen kan även innebära att läraren är medveten om elevens otillräckliga kunskap i 

språket, sänker kraven och låter eleven undkomma att tala och skriva. Hajer (2004) anser att detta 

kan få allvarligt konsekvenser för språkinlärningen eftersom innehållet och språkinlärningsmiljön 

begränsas för eleven. 

 

Cummins (1996) hävdar att det tar fem år eller mer för en andraspråkselev att hinna ikapp de 

enspråkiga eleverna i skolan. Om andraspråkseleverna under denna tid endast tillägnar sig 

ämneskunskaper på andraspråket som de inte behärskar fullt ut så ställer det stora krav på lärarna.  
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Vidare skriver Bråbeck och Sjöqvist (2001) om skönlitteraturen som redskap för inlärning. 

Genom att läsa och arbeta med skönlitteratur utvecklar eleverna samtidigt en inlärning av att tala, 

lyssna, läsa och skriva. Detta utgör sedan en helhet i samtalet. Att läsa skönlitteratur ger eleverna 

redskap och beredskap att lära men också en bättre grund för att lära sig andra ämnen. Bråbeck 

och Sjöqvist (2001) menar vidare att den utvecklingen inte sker automatiskt utan man måste göra 

eleverna medvetna om processen samt göra den synlig i klassrummet. 
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7. Analytisk utgångspunkt 

Vår teoretiska ram kommer att utgöras av den kanadensiske tvåspråkighetsforskaren Jim 

Cummins. Vi kommer att utgå från hans teorier kring andraspråksinlärning och lyfta fram hans 

modell för andraspråksinlärning. Modellen är relevant för vår undersökning eftersom den visar 

hur lärare i svenska som andraspråk ska arbeta för att ta eleverna ska skapa ny kunskap. 

 

Jim Cummins (2001) menar att en interaktion mellan elev och lärare är viktig. Han menar att 

interaktionen är viktig för att förbättra relationen mellan lärande och undervisning samt för 

stärkandet av elevens självbild. Detta anser Cummins (2001) är viktigt för att eleven ska uppnå 

goda resultat i skolan. Om elevens självbild inte stärks genom interaktion mellan lärare och elev 

så drabbas den kognitiva inlärningen. Stärkandet av elevernas självbild är viktigt och för att 

ytterligare främja inlärningen av ett kunskapsinriktat språk måste läraren tänka på att skapa en 

undervisningsmiljö som tillåter att alla elevers röster hörs (Cummins 2001). 

 

Cummins (2001) hävdar att eleverna måste läsa och skriva på sitt första språk för att öka sitt 

självförtroende och språk. Eleverna måste läsa och skriva texter både på sitt förstaspråk och 

andraspråk för att kunna relatera till det lästa (Cummins 1996).  

 

Cummins (2001) understryker vikten av lärare med god kunskap om andraspråksinlärning och 

hur man undervisar andraspråkselever. Han anser att alla nyexaminerade lärare bör ha kunskap 

om andraspråkselever. Rektorer och biträdande rektorer bör också ha kunskap om 

andraspråkselever för att kunna stötta lärare i arbetet med andraspråksinlärning. Även samarbete 

mellan ämnesläraren och svenska som andraspråksläraren är viktigt för att eleven ska lyckas i 

skolan.  

 

I Cummins artikel (1996) skriver han att det inte är meningen att endast eleven ska lära sig av 

läraren utan även läraren ska lära sig av eleven. Läraren ska inte heller utgå från att det finns en 

enda generell referensram för alla elever utan tillämpa individbaserad undervisning.  

 

Cummins (2001) anser att man ska ta tillvara elevernas tidigare kunskap och aktivera denna 

eftersom de tidigare kunskaperna utgör basen för tolkning av ny information.  
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Han menar att alla elever har tidigare kunskap och medför något till inlärningssituationen, läraren 

måste göra eleverna medvetna om vad de kan och hur de kan använda den tidigare kunskapen. I 

ett andraspråksperspektiv innebär detta att eleverna har relevanta kunskaper på sitt första språk 

men inser inte att det finns samband mellan dessa och det de lär sig på sitt andraspråk. Aktivering 

av elevernas tidigare kunskap är ett steg mot att göra inlärningen kontextbunden, att bygga upp 

en kontext leder till att eleverna kan förstå ett mer avancerat språk och utföra ett mer kognitivt 

krävande arbete. Deras kognitiva engagemang byggs upp och eleverna kan arbeta på en högre 

intellektuell och språklig nivå eftersom eleverna förstår mer och lär sig mer språk och nya 

kunskaper. Cummins (1996) beskriver den kognitiva processen med en modell för 

andraspråksinlärning nedan. 

 

 

 

Cummins modell 

Hög kognitiv svårighetsgrad 

 

 

                                              A                                                       B 

 

Kontextbunden  Kontextobunden  

 

 

 

                                             C                                                        D 

 

 

Låg kognitiv svårighetsgrad 

 

Cummins modell (1996) består av två variabler som bildar en korsform. Den ena horisontella 

linjen visar hur kontextbundet undervisningen är och den vertikala linjen visar den kognitiva 

svårighetsgraden.  
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Utvecklingen beror på vilken svårighetsgrad undervisningen befinner sig i och om den är 

kontextbunden eller kontextobunden. Cummins (1996) visar hur undervisningen bör ske och 

enligt modellen ska en andraspråkselev som är på en nybörjarnivå starta på en låg kognitiv 

svårighetsgrad som är kontextbunden. Som tidigare nämnt tar man här tillvara på elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper, elevernas kopplingar och erfarenheter till verkligheten gör 

att den kognitiva svårighetsgraden höjs. Modellen ska hjälpa eleven att bygga ny kunskap och 

eleven ska börja från låg kognitiv svårighetsgrad (C) som är kontextbunden och arbeta sig upp 

mot hög kognitiv svårighetsgrad som är kontextobunden (B).  

 

Cummins (1996) menar att det är i fält A som mestadels av undervisningen ska ligga i eftersom 

undervisningen är kontextbunden men att den kognitiva nivån höjs. Uppgifter som delta i 

diskussioner, att skriva olika texter utifrån instruktioner eller kunna svara på komplexa frågor.  

 

Fält B. Målet är att alla elever ska uppnå detta fält eftersom uppgifterna är på en hög kognitiv 

nivå samt kontextobundna. Det innebär att eleven behärskar språket på samma vis som en elev 

med svenska som modersmål. Uppgifterna kan vara bland annat att eleven ska hålla föredrag eller 

skriva faktatexter. (Cummins 1996) 

 

Fält C. I detta fält ska man starta undervisningen. Eleverna ska utföra uppgifter som är av en lågt 

kognitivt svårighetsgrad och som samtidigt är kontextbundna. I detta fält är det viktigt att man tar 

tillvara på elevernas erfarenheter och samtalar kring dessa. Samtal kring elevens erfarenheter, och 

kommunikativa funktioner är lämpliga uppgifter.  

 

Fält D. Cummins (1996) anser att man ska undvika undervisning på detta fält eftersom 

uppgifterna är i en lågt kognitiv svårighetsgrad och kontextobundna. Det är uppgifter där 

eleverna ska skriva av text, fylla i rätt svar mekaniskt eller frågor som kräver enkla svar. Dessa 

uppgifter utmanar inte elevens kognitiva förmåga och anses inte språkutvecklande.  

 

Cummins (1996) menar att efter 5-7 år så fungerar språket som tanke och inlärningsverktyg och 

då kan eleverna ställas inför kognitivt krävande uppgifter som är kontextobundna. Detta är viktigt 

för att eleverna ska bli självgående och producera ny kunskap.  
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8. Resultat och analys 

Med utgångspunkt på syftet och våra frågeställningar har vi utformat olika kategorier som vi 

bildat efter intervjuerna. Vi ska analysera resultatet utifrån vår teoretiska utgångspunkt och föra 

in Cummins modell för andraspråksinlärning samt föra in direkta citat från intervjupersonerna.  

 

8.1 Lärarnas förkunskaper kring olika språk 

I avsnitt 8.1 samt 8.2  får vi fram svaren från frågeställningen: Vilka förkunskaper, metoder och 

tillvägagångssätt säger sig lärare arbeta uifrån i undervisningen av muntlig språkfärdighet i 

svenska som andraspråk?  Samtliga lärare har förkunskaper kring språk och fyra av lärarna har 

tillägnat sig dessa kunskaper i svenska som andraspråksutbildningen och de resterade två lärarna 

har tillägnat sig kunskaperna genom erfarenheter.   

 

Såhär svarade lärarna på frågan: Vilka förkunskaper har du om hur de olika modersmålen ser ut? 

Jag har inte så goda kunskaper om det. De kunskaper som jag har, har jag inhämtat genom 

erfarenheter. Jag har jobbat några år som SFI lärare. Sen vet jag språk historian lite grann, var de 

kommer ifrån och hur de skiljer sig från svenskan. Lärare 3. 

 

Lärare 3 har kunskaper kring olika språk som hämtats från erfarenheter och har kunskap kring 

hur språken skiljer sig från svenska språket. Enligt Cummins (1996) är det inte meningen att 

endast eleven ska lära sig av läraren utan att även läraren ska lära sig av eleven och detta uppnår 

man genom arbetslivserfarenhet.  

 

 Ja, under min utbildning läste vi om de största språkgrupperna. Om hur de är uppbyggda, hur alfabetet 

är uppbyggd och så sådär. Just för att de när eleverna skriver en text så kan man se om de har tagit 

samma regler som de har i sitt modersmål. Lärare 2.  

 

Här framkommer att Lärare 2 har under sin utbildning främst fått kunskap kring de största 

språkgrupperna. Detta gör det lättare för läraren att se om eleverna överför regler från sina 

modersmål och kan förstå och stötta eleverna till skillnad från nedanstående lärare som saknar 

den här kunskapen. 
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Jag har inte särskilt stora kunskaper om språk och det tycker jag är tråkigt. Det är svårt att förstå 

eleverna när de gör fel eftersom det kan vara regler som de överför från sina modersmål men det vet ju 

inte jag. Lärare 5.  

 

 

Samtliga lärare ansåg att det var viktigt med förkunskaper kring elevernas olika språk. De lärare 

som tillägnade sig dessa kunskaper genom erfarenheter önskade dock få mer utbildning i detta. 

 

 

8.2 Lärarens roll och olika metoder för språkutveckling 

Lärarens roll anses vara viktig i vår forskning och vi har fått fram olika metoder för att främja 

språkutvecklingen. Cummins (2001) menar att man ska ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper 

och att det är lärarens roll att göra eleverna medvetna om vad de kan och hur de kan använda den 

kunskapen för fortsatt lärande. Cummins (2004) tycker vidare att man ska lägga upp 

undervisningen med utgångspunkt på elevernas kulturella bakgrund, språk och erfarenheter.  

 

Såhär svarade lärarna på frågan: Vilka metoder och tillvägagångssätt använder du i 

undervisningen?  

Jag tänker mycket på att elevernas erfarenheter ska komma i klassrummet. Jag är ju intresserad av att 

veta vad eleven kan så jag går vidare med att undervisa eleven i det de inte kan och behöver förstärkas 

i. Lärare 5.  

 

Lärarens tillvägagångssätt för andraspråksinlärning stämmer överens med Cummins modell 

eftersom elevernas undervisning sker utmed axeln för kontextbunden undervisning. Elevernas 

erfarenheter tas tillvara och läraren fokuserar på att höja den kognitiva svårighetsgraden genom 

att ta reda på vad eleven behärskar och förstärka eleverna i det de inte behärskar.  

 

8.2.1 Samtal 

En annan och viktig metod som främjar språkutvecklingen enligt lärare är samtal. Fem av 

pedagogerna berättar om att de brukar uppmuntra eleverna till samtal genom att eleverna får 

diskutera olika ämnen, ge synpunkter, argumentera och berätta om olika saker.  
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Lärarna använder även samtal för att få en insikt i vad eleverna behärskar i nuläget och för att se 

en utveckling. Cummins (1996) hävdar att det är viktigt med en lämplig nivå på undervisning och 

speciellt att lägga undervisningen på en högre plan för att eleverna ska inskaffa ny kunskap.  

 

Såhär svarade lärarna på frågan: Hur arbetar du med muntlig språkfärdighet?  

Jag brukar ha meningsfulla samtal med mina elever genom att jag ber de berätta om t.ex. vad de gjort i 

helgen, berätta om deras hemländer, kultur, familj eller så sitter vi och talar kring en bok, sedan låter jag 

dom arbeta i grupper där dom får testa att samtala utan min hjälp och jag går runt och lyssnar. Lärare 3.  

 

Här framgår det att lärarens undervisning ligger i fält C eller A eftersom läraren ber eleverna 

berätta om något specifikt och oftast om elevernas bakgrund eller samtala kring en bok. 

Undervisningen blir då kontextbunden  eftersom man pratar om till exempel sina hemländer och 

är av en låg svårighetsgrad då övningen inte kräver reflekterande men samtidigt arbetar eleverna 

mot en högre svårighetsgrad eftersom de själva får försöka hitta ord och uttryck utan lärarens 

hjälp. 

 

En annan faktor som lärarna lyfter fram och där lärarna har en viktig roll är klassrumsklimatet 

och att alla elever blir bekräftade. Cummins teorier (2001) lyfter fram vikten av interaktionen 

mellan lärare och elev. Han menar att det är genom interaktion som elevens självbild stärks och 

detta är viktigt för att eleven ska uppnå goda resultat. Vidare skriver Cummins (2001) att läraren 

ska lägga upp en miljö där alla elevers röster ska höras. Samtliga lärare ansåg att ett tryggt 

klassrumsklimat där alla elever trivs, syns och känner sig inkluderade i gruppen är viktigt.  

 

Att skapa en trygg omgivning där man känner att man vågar prova. För ju mer man provar desto mer 

utvecklar man språket.  Jag känner att samtal eller meningsfulla samtal gärna där man har interaktion 

mellan lärare och elever och mellan eleverna är viktigt. Lärare 1.  

 

Här kan man se att Lärare 1 anser att samtal är viktiga och fokuserar då på meningsfulla samtal 

där man diskuterar till exempel elevernas hemländer. Läraren menar att interaktionen mellan elev 

och lärare är viktig men även interaktion mellan eleverna. Detta stämmer överens med Cummins 

modell där meningsfulla samtal sker i fält C men interaktionen medför ett mer krävande kognitivt 

engagemang då eleverna måste delta i diskussioner och eleverna arbetar sig upp mot fält A där 

eleverna ska delta i diskussioner. 
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Cummins (2001) menar även att elevernas självbild måste stärkas genom interaktion mellan 

lärare och elev för att eleverna ska uppnå goda resultat i skolan men också för att främja 

inlärningen av målspråket.  

 

8.2.2 Skönlitteratur 

Lärarna uppmärksammar skönlitteraturen som ett medel i språkutvecklingen och menar att de 

genom att läsa ger eleverna chansen att höra språket samtidigt som de får ta del av innehållet.  

De lärare som arbetar med yngre elever tar hjälp av bilderböcker med lite text och pratar mer 

kring böckerna genom att ställa frågor och få igång elevernas tankar och reflektioner. De lärare 

som har äldre elever använder nivåanpassade böcker och berättar vad böckerna handlar om innan 

så att eleverna får en förförståelse. Det finns många ord som eleverna inte känner igen och då 

brukar eleverna få dessa ord i läxa.  

 

Vi fick fler svar på frågan: Hur arbetar du med muntlig språkfärdighet? 

Och mycket genom skönlitteratur arbetar jag. Jag använder skönlitteratur mycket på alla nivåer. Alltifrån 

bilderböcker från början och när man arbetar med det muntliga på avancerad nivå så får man jättemycket 

genom skönlitteratur. Att diskutera och prata om skönlitteraturen, med metoden att man tänker på att prata 

så lite som möjligt själv så att barnen får prata så mycket som möjligt med varandra. Lärare 1.  

 

Här blir det tydligt att Lärare 1 använder sig av skönlitteratur i undervisningen på olika nivåer 

beroende på elevernas kunskap. Undervisningen med hjälp av bilderböcker sker i fält C där 

undervingen är kontextbunden och av låg kognitiv svårighetsgrad och enligt Cummins (1996) är 

det där undervisningen av nybörjarelever ska ligga.  I takt med att kunskapen växer ska man 

enligt Cummins lägga undervisningen i fält A. Läraren uppmuntrar sina elever till att diskutera 

det lästa och fokuserar på att låta eleverna samtala med varandra. I fält A ska eleverna diskutera 

kring en kontext och i detta fall kring skönlitteratur samt att undervisningen ska ha en hög 

kognitiv svårighetsgrad som de uppnår genom diskussioner.   

 

Jag försöker få eleverna att samtala kring innehållet i en bok. Jag brukar fråga dem vilken karaktär de 

känner bäst igen sig i, vem de tyckte om eller inte om och om de känner igen sig allmänt i bokens 

innehåll. Elever får upp bilder i huvudet och minnen från barndomen eller sina hemländer genom 

skönlitteratur. Lärare 6.  
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Här ser vi att även Lärare 6 använder skönlitteratur i sin undervisning. Skillnaden mellan 

föregående citat och detta citat är interaktionen mellan lärare och elev där föregående fokuserade 

på att eleverna skulle samtala med varandra. Även här ligger undervisningen i fält A där eleverna 

får frågor av läraren som de ska reflektera över. Frågorna är kontextbundna och har hög kognitiv 

svårighetsgrad eftersom de måste dra egna slutsatser och ställningstaganden.  

 

Pedagogerna använder sig av olika metoder beroende på elevernas ålder och kunskapsnivå. Båda 

arbetssätten kräver däremot elevernas kognitiva engagemang eftersom lärarna försöker stimulera 

eleverna till att reflektera och relatera det lästa till elevernas erfarenhet och verklighet. Genom 

Cummins (1996) modell betonas vikten av en kontextbunden undervisning där den kognitiva 

svårighetsnivån ska vara hög. Eleverna ska alltså använda sina tidigare erfarenheter och dra 

kopplingar mellan det lästa och verkligheten. Detta menar både Cummins (1996) och lärare höjer 

nivån på undervisningen och elevernas kognitiva svårighetsgrad höjs.  

 

8.3 Medvetenhet av modersmålet 

I avsnitt 8.3 får vi fram svaren från frågeställningen:  Hur påverkar elevers olika modersmål 

inlärningen av svenska språket enligt lärarna? 

Lärarna som vi har intervjuat berättar om den stora skillnaden på elevernas behärskning av 

modersmålen. Det fanns elever i lärarnas klasser som behärskade sina modersmål väl men det 

fanns även de elever som var svaga i sina modersmål. Detta får konsekvenser i 

andraspråksinlärningen och alla lärare understök vikten av medvetenhet av modersmålet.  

Cummins (2001) anser att medvetenhet av modersmålet är viktigt och menar att alla elever har 

tidigare kunskap. Han menar att det är viktigt att aktivera denna kunskap och göra eleverna 

medvetna om hur de kan använda detta på målspråket.   

 

Såhär svarade lärarna på frågan. Vilka elever har lättast kontra svårast att lära sig ett svenskt uttal 

utifrån deras modersmål? Vad beror detta på? 

De som har ett starkt modersmål lär sig svenska fortare. Elever som kommer hit när de är tio- elva år 

gamla har ju ganska så bra grund i deras modersmål och då har de lättare att befästa det svenska 

språket. Vi har några elever som är födda i Sverige som kanske inte har så starkt modersmål, de har det 

faktiskt svårare för att lära sig det nya språket. Lärare 6.  
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Lärare 6 ansåg att elever som har en bra grund i sina modersmål har lättare för 

andraspråksinlärning. Läraren tar tillvara på elevernas tidigare kunskap och enligt Cummins 

(2001) kan eleverna genom att läraren gör undervisningen kontextbundet förstå ett mer avancerat 

språk och kunskapsutvecklingen höjs. Undervisningen sker då i fält C där läraren aktiverar 

elevernas tidigare kunskap och genom att göra undervisningen kontextbundet kan eleverna dra 

kopplingar mellan modersmålet och målspråket som leder till en högre kognitiv svårighetsgrad.  

 

Samtliga lärare ansåg att det var viktigt med medvetenhet av modersmålet och menar att elever 

som behärskar sina modersmål har lättare för att lära sig ett andraspråk.  

Alla lärare arbetar utifrån elevernas tidigare kunskaper och inkluderar elevernas kulturella 

bakgrund eftersom de anser att inlärning lättast sker när eleverna känner sig bekräftade. Lärarna 

gör eleverna medvetna på likheter och skillnader mellan deras kultur och den svenska kulturen 

genom att eleverna får berätta själva och diskutera med andra elever eller lärare. Även här 

kommer Cummins (1996) in eftersom man på detta sätt kommer ett steg närmare till att göra 

undervisningen kontextbundet genom att eleverna får genomföra ett mer kognitivt arbete. Man 

stärker även elevernas självbild genom att ta tillvara deras tidigare kunskaper och visa att dessa är 

viktiga. Undervisningen sker i detta fall i fält C eftersom lärarna utgår från elevernas tidigare 

kunskap, kulturella bakgrund och erfarenheter samt ber eleverna berätta och diskutera med andra 

elever och lärare. Den kognitiva svårighetsgraden är till en början låg men genom diskussioner 

och samtal kan man höja den kognitiva svårighetsgraden.  

 

En annan faktor som har påverkan på andraspråksinlärning är samarbetet mellan 

modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare. Alla lärare var överens om att ett 

samarbete med modersmålslärare är viktigt för andraspråksinlärningen. Lärarna tyckte inte att det 

samarbete som finns idag räcker utan borde utökas och att modersmålsläraren ska få en större roll 

i lärarlaget. De tyckte att eleverna bör få undervisning på förstaspråket som förstärker de på 

andraspråket och betonade vikten av en kommunikation mellan sig själva och modersmålslärarna.  
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Såhär svarade lärarna på frågan: Vad är syftet med ett samarbete mellan er och 

modersmålslärare? 

Vi har ett samarbete men vi skulle vilja ha tid till mycket mer. Det beror på vilken form av samarbete.  

Jag skulle önska att lägga upp samarbete om lektionerna, om ämnena så man kunde jobba om samma 

saker på lektionerna så man får begrepp på båda språken men det har vi inte lyckats riktigt än. Men vi 

samarbetar genom att vi träffas och diskuterar elever, om hur vi kan hjälpa de enskilt. Jag lär mig 

mycket om kulturellt, det är viktigt att man känner till det och det får man mycket hjälp av 

modersmålslärarna. Lärare 3 

 

Lärare 3 önskar ett ökat samarbete där eleverna får begreppsundervisning i och på båda språken 

men samarbetet leder i nuläget till att lärarna diskuterar hur man kan hjälpa eleverna individuellt. 

Cummins (1996) skriver att läraren inte ska utgå från en enda generell referensram utan tillämpa 

individbaserad undervisning och samarbetet kan leda till detta.  

 

Detta överensstämmer med Cummins modell där undervisningen ska starta på fält C där läraren 

aktiverar elevernas tidigare kunskap och erfarenheter och lägger undervingen på en låg kognitiv 

svårighetsgrad. I föregående citat menar läraren att elevernas tidigare kunskap och erfarenheter 

kan tas tillvara genom samarbete med modersmålsläraren.  

 

Cummins (1996) anser att eleverna måste läsa och skriva på sitt första och andraspråk för att få 

ökat självförtroende och språk och kunna relatera till det lästa. Samarbetet mellan 

modersmålsläraren och svenska som andraspråksläraren är viktigt för att uppnå detta då 

Cummins (2001) menar att aktivering av elevernas tidigare kunskap är viktigt för att göra 

inlärningen kontextbundet som leder till att eleverna kan uppnå ett mer kognitivt krävande arbete.  

 

8.4 Uttalssvårigheter  

I avsnitt 8.4 får vi fram svaren från frågeställningen: Hur påverkar elevers olika modersmål 

inlärningen av svenska språket enligt lärarna? 

Lärarna ser stora skillnader i elevernas språkutveckling beroende på hur deras modersmål ser ut. 

Med detta menas huruvida modersmålet och andraspråket liknar eller skiljer sig från varandra. 

Lärare vittnar om att elever som har ett starkt modersmål har lättare för att lära sig ett andraspråk.  
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Såhär svarade lärarna på frågorna: Vilka skillnader finns i uttalet mellan elevernas olika 

modersmål och svenska språket? Ge exempel.  

Vilka elever har lättast kontra svårast att lära sig ett svenskt uttal utifrån deras modersmål? Vad 

beror detta på?  

Jag tänker mycket på att lära eleverna bokstäver och ljud som tillexempel tje-, sk-, skj-ljuden. 

Självklart önskar jag att jag visste mer om mina elevers olika modersmål så att jag lättare kan förstå 

deras svårigheter som kanske inte alls är svårigheter men att det är något som finns i deras språk. 

Lärare 5.  

 

Lärarna 5 anser att han saknar tillräckliga kunskaper om hur de olika modersmålen är uppbyggda. 

Cummins (2001) hävdar att det är viktigt med lärare som har god kunskap om 

andraspråksinlärning och hur man undervisar andraspråkselever. Han menar att kunskap om 

andraspråkselever och andraspråksinlärning ska ingå i lärarutbildningen. Våra intervjupersoner 

ansåg att de i lärarutbildningen inte fick tillräcklig undervisning i hur de olika språken är 

uppbyggda. 

 

Med somaliska elever jobbar vi mycket med p och b, v och f. Det är viktigt att dom hittar ljuden. Dom 

som har thailändska som modersmål har jätte svårt att uttala r och l. Dom som har albanska som 

modersmål är det mycket med u- y, just y är svårt för alla. Framförallt vokalerna brukar jag köra lite 

extra, det är oftast dom som ställer till det. Lärare 4.  

 

Här blir det tydligt att alla elever har olika förutsättningar utifrån det egna modersmålet och det är 

viktigt med lärarens kunskap kring språken men även som Cummins (1996) antyder så kan man 

inte ha en enda allmän referensram för alla elever utan läraren måste utgå från alla elever och 

tillämpa individbaserad undersving utifrån elevernas förutsättningar. 

 

8.5 Prosodi  

I avsnitt 8.5 får vi fram svaren från frågeställningen: Hur prioriterar lärare prosodin i 

undervisningen? Det framkom i vår undersökning att samtliga lärare inte prioriterade prosodi i 

uttalsundervisningen. Här måste vi dock skilja på medveten och omedveten prosodiundervisning 

eftersom fyra av lärarna arbetade med prosodi men på ett omedvetet sätt. Detta kunde ske på ett 

integrerat sätt i undervisningen där eleverna inte blev påminda om regler i uttalet.  
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De resterande två lärarna såg inte prosodi som första prioritering men berättade att de vid fåtal 

tillfällen medvetet undervisat om olika strategier och regler i uttalet. Cummins (1996) menar att 

man lär sig språk i olika sammanhang, i diskussioner och samtal. 

 

Såhär svarade lärarna på frågorna: Vilken roll anser du att prosodin har för språkutvecklingen?  

Hur prioriterar du prosodin i din undervisning? (rytm, betoning, längd/kvantitet, annat?) 

Jag prioriterar inte det så mycket faktiskt. Det jag tänker på är om de läser en text så ska det vara lite 

känsla i det också. Till exempel Klara tittar på tv, Klara tittar inte på tv. Alltså mycket på betoning när det 

gäller prosodin. Sen tror jag att de övar mycket på prosodin passivt när de lyssnar. Sen är det mycket att få 

in känsla, alltså få in känslouttryck och sånt i sitt språk. Det har också med prosodin att göra. Lärare 3. 

 

Här framkommer att Lärare 3 tänker på att det ska finnas en känsla i språket och fokuserar på 

betoningen i uttalet. Enligt Cummins (1996) lär man sig ett språk i olika sammanhang och det 

kan vara genom diskussioner och samtal. Läraren i detta fall arbetar inte medvetet med 

prosodiundervisning utan menar att eleverna övar på prosodin när det lyssnar.  

 

Inte i första hand, det är viktigt att man vågar prata. Det är många som har svårt att komma över den 

tröskeln att våga prata och då tror jag att det kan vända till att de inte vågar. Men jag vet att det är 

viktigt att man uttalar bra för då kan folk tro att man inte kan språket fastän man språket bra men inte 

uttalar korrekt. Lärare 4. 

 

Här kan man se att Lärare 4 inte prioriterar prosodiundervisning utan anser att eleverna ska 

uppmuntras att våga tala i första hand.  

Vi kan relatera detta till Cummins (2001) som menar att elevernas självbild ska förstärkas så att 

de får självförtroende att våga och därmed uppnå goda resultat i skolan. Lärare 4 tänker på 

undervisningsmiljön som enligt Cummins (2001) är viktig för att alla elevers röster hörs.  

 

En annan aspekt i prosodiundervisningen är de olika nivåerna som andraspråkselever kan befinna 

sig på. Lärarna i vår undersökning lyfte fram denna aspekt och tyckte att elever som befann sig 

på en nybörjarnivå inte skulle få regler för uttalet men att elever som befinner sig på en avancerad 

nivå lättare kunde tillämpa regler.  
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                               Om eleverna har en språkerfarenhet som man kan prata om, då vet jag att vi på högstadiet pratade och 

diskuterade språkmelodi och att det låter olika när man betonar på olika sätt men med yngre elever så 

gör jag inte detta för jag tycker att dessa hittar rätt språkmelodi ändå. Lärare 1. 
 

Här ser man att Lärare 1 tänker på elevernas tidigare kunskap och i detta fall språkerfarenhet. 

Inlärningen sker i fält A i Cummins modell eftersom läraren pratar med eleverna om betoning 

och där eleverna ställs inför krävande kognitivt engagemang eftersom de ska relatera 

betoningsmönster mellan modersmålet och andraspråket.   

 

 Man tränar mycket genom att härma och lyssna. Det är talövningar och ramsor, och dikter så man får 

en språkkänsla. Men man lägger ju in prosodin på det viset då blir det mer härma efter i lek och ramsor 

men det är inget jag prioriterar sådär. Lärare 5. 

 

Lärare 5 prioriterar inte prosodin i undervisningen men anser att språkutvecklingen sker genom 

att eleverna får härma och lyssna. I Cummins (1996) sker den typen av undervisning  i fält D. Det 

betyder att uppgifterna är kontextobundna och av en låg kognitiv svårighetsgrad. Cummins anser 

inte att den typen av undervisning är lämplig då elevernas kognitiva engagemang inte utmanas 

och den typen av undervisning anses inte vara språkutvecklande.  
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9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt ska vi diskutera vårt resultat med hjälp av den teoretiska bakgrunden och vi 

kommer även att diskutera resultaten utifrån vår analytiska utgångspunkt. 

 

9.2 Lärarnas förkunskaper kring olika språk.  

 

Våra intervjupersoner ansåg inte att de hade tillräckliga kunskaper om de olika modersmålen som 

till exempel lärare 5 som berättade: Jag har inte särskilt stora kunskaper om språk och det tycker 

jag är tråkigt. Det är svårt att förstå eleverna eftersom det kan vara regler som de överför från 

sina modersmål men det vet ju inte jag.  Hyltenstam och Wassén (1984) betonar vikten av 

lärarnas förkunskaper av elevernas olika modersmål. Detta anses vara viktigt för att läraren ska 

kunna se vilka uttalsproblem eleverna kommer att utveckla. Lärarna som har förkunskaper kring 

språk kan vägleda andraspråkselever på ett medvetet sätt och därmed åtgärda dessa svårigheter i 

uttalet. Vi anser att lärarutbildningen bör satsa mer på att utbilda svenska som andraspråkslärare 

om olika språk och hur man kan anpassa individbaserad undervisning utifrån de olika språken. 

Om lärarna har kunskap om språken kan de på ett effektivt sätt känna igen överföringar från 

modersmålen, det vill säga om eleven begränsas av sina modersmål. Ett exempel är att det 

framkom i Tingbjörn (1999) att i finska och turkiska tillåter man inte flera konsonanter i följd så 

vi menar då att ordet skriva kan blir svårt för en turkisk eller finsk elev. Det är därmed viktigt att 

läraren är medveten om detta och fokuserar på att erbjuda dessa två elever mer undervisning i ord 

med flera konsonanter i följd.  

 

Våra intervjupersoner kunde se vissa skillnader mellan elevernas modersmål och svenska språket 

när det gällde uttalet. De tyckte att det var till stor hjälp eftersom de kunde lägga upp 

undervisningen på ett lämpligt sätt och förstå varför vissa elever hade svårigheter med vissa uttal 

som till exempel lärare 4 som berättade: Med somaliska elever jobbar vi mycket med p och b, v 

och f. Det är viktigt att de hittar ljuden. Dom som har thailländska som modersmål har jättesvårt 

att uttala r och l. De som har albanska som modersmål är det mycket med u och y, just y är svårt 

för alla. Framförallt vokalerna brukar jag köra lite extra, det är oftast de som ställer till det.  

Kjellin (1998) samt Hyltenstam & Wassén (1984) är ense om vikten av lärarnas förkunskaper 

främst för att eleverna ska få den specifika hjälp de behöver.  
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Kjellin (1998) menar att man genom att fråga eleverna kan lära sig mycket om deras språk och 

dra paralleller mellan modersmålen och det svenska språket. Vi tycker att det är viktigt att 

undervisningstimmarna utnyttjas på ett effektivt sätt och att läraren vet var fokus ska ligga. 

Hyltenstam & Wassén (1984) menar att om läraren har förkunskaperna som krävs så kan han 

eller hon förutse vilka uttalsproblem eleverna kommer att utveckla.  

 

Det är tråkigt att elevernas och modersmålslärarens kunskaper inte tas tillvara av svenska som 

andraspråkslärare. Fokus verkar ligga på att eleverna ska lära sig ett svenskt språk så fort som 

möjligt och deras förkunskaper och erfarenheter tas inte tillvara i skolan. Cummins (1996) 

betonar vikten av att ta tillvara på elevernas förkunskaper genom att aktivera dessa. I vissa fall 

inser inte eleverna sambandet mellan det de kan på sitt första språk och det de lär sig på sitt andra 

språk. Han menar vidare att läraren ska komma ihåg att det inte finns en generell referensram för 

alla elever utan tillämpa individbaserad undervisning.  

 

Utifrån våra intervjuer och egna erfarenheter kom vi fram till att detta är svårt att tillämpa med 

tanke på den knappa tiden och resurserna i skolan. Många lärare skulle vilja ha mer 

individbaserad undervisning eller klasser där alla elever har samma modersmål eftersom de i 

sådana fall kan fokusera på att visa likheter och skillnader mellan de specifika modersmålen och 

målspråket. 

 

9.3 Lärarens roll och olika metoder för språkutveckling 

Enligt vårt resultat så har inte svenska som andraspråkslärare tillräckliga kunskaper i alla moment 

i andraspråksinlärningen och vår åsikt är att lärare måste ha god kunskap om hur man undervisar 

elever med utländsk bakgrund och till exempel kunna tillämpa olika arbetsmetoder som främjar 

språkutvecklingen. Lärarens roll är viktig eftersom det är genom läraren eleverna får vägledning i 

språkutvecklingen. Cummins (2004) anser att elevernas bakgrund och erfarenheter ska vara 

utgångspunkten på undervisningen.  

Lahdenperä (2004) menar att utgångspunkten på undervisningen ska vara elevernas egna 

upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Fem av våra intervjupersoner ansåg att det var viktigt att 

ta tillvara på elevernas erfarenhet av språk.  
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Lärarna tyckte att det blev lättare att undervisa de elever som hade erfarenheter av språk för då 

fanns det en grund att bygga vidare på, detta påpekade  lärare 5:  Jag tänker mycket på att 

elevernas erfarenheter ska komma i klassrummet. Jag är ju intresserad av att veta vad eleven kan 

så jag går vidare med att undervisa eleven i det de inte kan och behöver förstärkas i. I vår 

analytiska utgångspunkt framkom det att enligt Cummins (1996) ska elevens tidigare erfarenheter 

aktiveras och detta anser vi är viktigt för att alla elever ska känna sig delaktiga och bekräftade i 

klassrummet. Detta medför också att eleverna kan bygga på sin tidigare kunskap genom 

kontextbunden undervisning. Lahdenperä (2003) skriver om goda lärandemiljöer, miljöer där 

man kan lära sig och att lära sig det som är viktigt att lära sig. Han menar att man ska ha 

mångfalden som utgångspunkt och tankesätt i undervisningen. Detta förutsätter att kontakt 

mellan olika grupper vad gäller klass, språk, minoritet och majoritet.  

Detta tolkar vi som att lärare ska ge andraspråkselever chansen till interaktion mellan elever från 

olika länder, språk och interaktion mellan svenska elever och invandrarelever. 

 

Hajer (2003) skriver om en funktionell språksyn, det betyder att man fokuserar på vad eleven ska 

kunna använda språket till och informera ämneslärare om elevens aktuella språk – och 

kunskapsnivå. Vi anser att lärare måste tänka på vilka elever de undervisar och att de lägger upp 

undervisningen på ett relevant sätt, eleverna måste få relevanta kunskaper med språkutveckling 

som mål. En metod som vi anser är relevant för eleverna och som framkom i vårt resultat är olika 

samtalsvarianter. I samspel och samtal med andra människor utvecklar man språket eftersom det 

är via språket man kommunicerar. Vi fick fram i resultatet att lärarna uppmuntrar eleverna att tala 

fritt utan att korrigera talet eftersom vikten lades på att eleverna skulle våga tala:  Kjellin (1998) 

anser att man ska utsätta eleverna för språket och inte korrigera i ett nybörjarstadium för 

korrigeringen kan medföra att eleverna blir rädda för att säga fel och slutar tala. Med bakgrund av 

Cummins modell för utveckling av ny kunskap så anser vi att det är viktigt att utgå från det 

eleven redan behärskar och ta tillvara på deras erfarenheter. På detta sätt kan eleven bygga ny 

kunskap genom att till exempel använda sina erfarenheter för att reflektera över en bok eller ett 

visst ämne precis som lärare 6 beskrev: Jag försöker få eleverna att samatala kring innehållet i 

en bok. Jag brukar fråga dem vilken karaktär de känner bäst igen sig i, vem de tycker om eller 

inte tycker om och om de känner igen sig allmänt i bokens innehåll. Elever får upp bilder i 

huvudet och minnen från barndomen eller sina hemländer genom skönlitteratur.  
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Vi reflekterade över lärarens kompetens och vikten av denna och enligt Hajer (2003) så tenderar 

lärare som är medvetna om att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i andraspråket att förenkla 

sitt språk och språket i läromedlen. De väljer bort sådant som är svårt och väljer att undervisa 

något som är enklare. Förenklingen kan även innebära att läraren är medveten om elevens 

otillräckliga kunskap i språket, sänker kraven och låter eleven slippa att tala och skriva om 

ämnets innehåll. Hajer (2003) anser att detta kan få allvarligt konsekvenser för språkinlärningen 

eftersom innehållet och språkinlärningsmiljön begränsas för eleven. Detta får enligt oss inte ske i 

skolan och därför måste alla elever ha relevanta kunskaper kring andraspråksinlärning så att varje 

elev fångas upp och befäster de kunskaper som saknas och även utvecklar ny kunskap. 

 

En annan metod som enligt våra intervjupersoner främjar språkutvecklingen är arbetet med 

skönlitteratur. Där anser Skolverket (2000) att skönlitteratur är ett viktigt redskap för att eleverna 

ska förstå omvärlden och sig själva. Detta anser vi är speciellt viktigt eftersom eleverna kommer 

från en annan kultur och andra värderingar och kan genom skönlitteratur jämföra sin kultur och 

det nya landets kultur. Skönlitteratur ska även hjälpa elevernas språkutveckling genom att 

eleverna reflekterar kring budskapet i en bok. I resultatet fick vi fram att man kan arbeta med 

skönlitteratur på många olika sätt och med olika syften. Begreppsbildning, reflektioner, 

läsförståelse och ordförråd ökar genom att man på ett medvetet sätt inkluderar skönlitteratur i sin 

undervisning. Bråbeck och Sjöqvist (2001) skriver om skönlitteratur som redskap för inlärning 

och att eleverna utvecklar förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta sker däremot inte 

automatiskt utan de menar att eleverna måste göras medvetna om processen samt göra den synlig 

i klassrummet. Vi anser att skönlitteratur är viktigt men att läraren måste vara medveten om hur 

arbetet med skönlitteratur kan främja elevernas andraspråksinlärning. Läraren ska utforma mål 

för vad som ska uppnås genom arbetet med skönlitteraturen samt att eleverna ska ta del av detta 

för att förstå processen.  

 

9.4 Medvetenhet av modersmålet 

I resultatet fick vi fram att samtliga lärare ansåg att det var viktigt med en medvetenhet av 

modersmålet hos eleverna främst för att de elever som behärskar sina modersmål har en grund att 

bygga vidare på och kan dra paralleller mellan sina modersmål och andraspråket.  
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Efter att ha tagit del av Cummins (2001) teori om att ta tillvara på elevernas tidigare kunskap är 

anser vi att alla lärare bör utgå från elevernas tidigare kunskaper och satsa på att göra eleverna 

medvetna om sina modersmål.  

Holmegaard (1999) bekräftar detta och skriver att målet med undervisningen är att eleverna ska 

utveckla tvåspråkighet och att det är viktigt med en parallell undervisning i modersmålet och 

andraspråket. Enligt vår åsikt så måste eleverna ha en stark identitet och behärska sina modersmål 

väl för att bygga vidare och utveckla ett andraspråk.  

 

En annan aspekt som framkom i resultatet var vikten av ett samarbete mellan modersmålslärare 

och svenska som andraspråkslärare. Det verkar vara av stor vikt att dessa olika lärare får mötas i 

diskussioner och hjälpa varandra med elevers andraspråksinlärning. Lärare 3 berättade: Jag 

skulle önska att lägga upp samarbeta om lektionerna, om ämnena så man kunde jobba om 

samma saker på lektionerna så man får begrepp på båda språken men det har vi inte lyckats med 

än. De här aspekterna belyser även Lahdenperä (2004) och menar att modersmålsläraren är en 

stor resurs som borde ingå i alla lärarlag. Andra lärare kan bland annat ta del av 

modersmålslärarens kulturkompetens och då förstå elevernas bakgrund. Holmegaard (1999) 

förstärker den här synpunkten och skriver vidare om en parallell undervisning som är viktig för 

ordinlärning och begreppsbildning. Vi tycker att det är konstigt att skolans viktigaste resurs inte 

utnyttjas och det är genom modersmålsläraren som lärare kan få information och vägledning 

kring olika elever och hur de olika språken och kulturerna ser ut.  

 

9.5 Uttalssvårigheter 

I den tidigare forskningen kom det fram att behärskningen av rätt betoning är viktig för 

förståelsen. Hyltenstam & Wassén (1984) menar att man lätt kan överföra 

betoningsförhållandena från modersmålet till främmande språk och därmed förväntas det att 

andraspråkselever kommer att ha svårt med den svenska betoningen. De påpekar däremot att de 

elevers språk som härstammar från germanska språk kommer ha lättare att lära sig betoningen i 

svenska men även där kan det finnas skillnader eftersom även besläktade språk kan lägga 

betoningen på olika stavelser (Hyltenstam & Wassén, 1984).  
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Lärarna i vår undersökning ansåg inte att de hade de kunskaper som krävdes för att förutsäga 

vilka svårigheter eleverna kommer att utveckla och hade svårt för att tillämpa individbaserad 

undervisning som Cummins (1996) hävdar att lärare bör tillämpa. Med detta som stöd anser vi att 

lärarnas kunskap kring olika språk och språkens uppbyggnad inte är tillräckliga och detta kan 

leda till att lärarna uppfattar elevernas språkutveckling som otillräckligt utan att egentligen förstå 

orsaken. Banner ( 2004) skriver i sin bok om bland annat somaliska och asiatiska talare som har 

svårigheter med r- och l-ljuden eftersom de ofta blandar ihop dessa genom att bägge ljuden låter 

på lika. Han tar upp exempelvis somaliers och asiaters svårigheter med att uttala tillexempel 

lärare som blir lälale. Detta har även framkommit i våra intervjuer med svenska som 

andraspråkslärare.  

 

De har nämnt att elever som är nyanlända från Thailand och andra asiatiska länder har stora 

svårigheter med detta men om eleverna är födda i Sverige brukar detta inte vara synligt eftersom 

de har tagit till sig r- och l- ljuden tillexempel mord blir mold. Eleverna måste ges en rättvis chans 

att uppnå goda resultat i skolan och måste få ledning av kompetenta lärare som har god kunskap i 

andraspråksinlärning och hur elevernas olika modersmål ser ut.  

 

9.6 Prosodi  

Vi blev förvånade att prosodi inte prioriterades i lärarnas undervisning eftersom språkets 

betoning, kvantitet och intonation är viktigt för att göra sig förstådd. Vissa av våra 

intervjupersoner visste att prosodi var viktigt men de ansåg att eleverna fick lära sig prosodi 

integrerat i undervisningen och tillämpade inte medveten prosodiundervisning där de visade 

eleverna olika betoningsmönster, rytm och melodi i språket. Vi tror att detta beror även på 

elevernas ålder och hur väl de behärskar andraspråket. Lärare 1 berättade: Om eleverna har en 

språkerfarenhet som man kan prata om då vet jag att vi på högstadiet pratade och diskuterade 

språkmelodi och att det låter olika när man betonar på olika sätt men med yngre elever så gör 

jag inte detta för jag tycker att dessa hittar rätt språkmelodi ändå. Prosodiundervisning är nog 

lättast att tillämpa i de klasser där eleverna är äldre och har kunskap kring modersmålets prosodi 

så de kan relatera till begreppet. 
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Den här slutsatsen stöds av Kjellin (1998) som skiljer på arbetssättet mellan en nybörjarnivå och 

en avancerad nivå där på den förstnämnda nivån ska eleven utsättas för språket utan att få regler 

för felaktigt uttal. I en avancerad nivå ska eleverna korrigera sina brister i uttalet. 

 

Kjellin (1998) anser att inlärare ska träna öronen genom att lyssna på det nya språket. Det spelar 

ingen roll vad de lyssnar på utan att man lyssnar på hur talet låter. Sedan kan inläraren imitera 

och kontrollerar att det låter rätt och till slut själv tala svenska. Denna variant på 

prosodiundervisning tillämpade de flesta i vår undersökning där de ansåg att det viktigaste var att 

eleverna talade och lyssnade på språket.  Kjellin (1998) skriver vidare att lärare ska fråga 

eleverna om deras språk och lära sig så mycket läraren kan om språken för att veta vad man 

behöver förklara mer ingående för eleverna. Detta anser vi är ett bra sätt att utveckla elevernas 

kunskap på och vi kan relatera detta till Cummins (2001) som menar att man ska aktivera 

elevernas tidigare kunskaper för att utveckla ny kunskap. Vi tror att lärarna ändå tänkte på 

prosodi fast på ett omedvetet sätt eftersom alla lärare fokuserade på att eleverna skulle utveckla 

språket och kan göra sig förstådda.  

 

9.7  Metoddiskussion 

Vår metod bestämdes efter undersökningens syfte. Vi ansåg att vår empiri skulle utgöras av 

kvalitativa intervjuer från verksamma lärare eftersom vi var intresserade av att ta reda på hur 

lärare säger sig arbeta ute på fältet. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) så söker man svaren från 

intervjupersonernas egna erfarenheter och ur de olika personernas synvinkel. I efterhand så 

känner vi att metoden har varit den bästa för vår undersökning eftersom vi har fått ett resultat som 

kommer direkt från verksamma lärare och vi har även tagit hänsyn till tidsram och resurser. Ett 

problem med att enbart utföra kvalitativa intervjuer är att vi inte kan säkerställa lärarnas 

uttalanden vilket vi hade kunnat göra om vi även hade utfört observationer. Vi anser inte att vi 

har lyckats få fram de svar vi önskat eftersom vårt resultat borde innehållt djupare och mer 

detaljerade svar från intervjuerna. Detta har vi diskuterat och kommit fram till att vi borde haft 

fler detaljerade frågor och fler lärare att intervjua för att få ett större urval. Vi önskade i efterhand 

intervjuer där fler lärare hade tillämpat prosodiundervisning för ingen av våra intervjupersoner 

prioriterade prosodin i undervisningen. Vi tror att det hade medfört mer tyngd i resultatet.  
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Intervjupersonerna har fått chansen att svara med egna ord och utan ledande frågor fått ge oss 

information kring frågeställningar som har varit relevanta i vår undersökning. Vi har diskuterat 

reliabiliteten på utskrifterna eftersom vi är två olika personer och kan tolka bandinspelningarna 

på två olika sätt. Därför har vi tillsammans diskuterat fram resultatsammanfattningen från 

transkriberingen och är nöjda med den slutliga tolkningen. Validiteten i resultaten har inte varit 

lika enkelt att fastställa som reliabiliteten där vi kunde gå tillbaka och tillsammans fastställa vår 

tolkning. Diskussionen handlade om huruvida svaren vi har fått är sanningsenliga eller om 

intervjupersonerna har gett oss sådana svar som de förväntas ge. Vi kan inte kontrollera detta 

med tanke på vår tidsram och resurser men hoppas och utgår från att alla intervjupersoner strävat 

efter att förbättra och öka kunskapen kring deras arbetsområde och på så sätt gett oss autentiska 

svar. Våra intervjuer utgjordes av sex lärare och motsvarar inte de många andra verksamma 

lärare. Vi har tänkt på att inte generalisera och utgå från att alla svenska som andraspråkslärare 

arbetar på samma sätt som våra undersökningspersoner utan att vårt resultat enbart handlar om 

våra sex intervjupersoner. Resultatet analyserades med hjälp av Cummins teorier och hans modell 

för andraspråksinlärning. Vi anser i efterhand att Cummins modell har haft en viktig funktion i 

resultatanalysen då vi har kunnat anpassa de olika svaren till modellen och kunnat dra slutsatser 

med hjälp av modellen. I vår diskussion valde vi att föra in bakgrund, tidigare forskning samt 

Cummins teorier. Vi tycker att uppsatsens syfte har delvis uppnåtts då vi önskar att vi hade fått 

lika mycket tyngd på resultatanalysen som i den teoretiska bakgrunden genom att få fler och mer 

djupgående frågor.  
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10. Vidare forskning 

I vår undersökning har det dykt upp andra frågeställningar som vi gärna hade velat undersöka. Vi 

undersökte vilken betydelse lärarens kompetens i svenska som andraspråksämnet har för 

elevernas språkutveckling men fokuserade då på lärare som undervisar i svenska som andraspråk.  

 

En viktig synpunkt vi stötte på hos några av våra intervjupersoner var att alla lärare som 

undervisar i klassrum där svenska som andraspråkselever finns ska ha någon form av utbildning i 

svenska som andraspråk. Det hade varit intressant att undersöka vad detta hade haft för effekt på 

elevernas språkutveckling.  

 

En annan viktig aspekt att forska vidare om är hur eleverna upplever sin andraspråksinlärning, 

om de anser att deras kulturella bakgrund tas tillvara och om de anser att de får tillräcklig och 

relevant kunskap för att integreras i skolan och samhället.  
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11. Slutsatser 

Vi anser att lärarens kompetens i svenska som andraspråk är avgörande för att eleverna ska 

lyckas lära sig ett andraspråk på bästa sätt. Lärarnas kunskap kring andraspråksinlärning och 

elevers olika modersmål är viktig för att tillgodose varje elevs behov. Lärarutbildningen bör satsa 

mer på att utbilda alla slags lärare i andraspråksinlärning och inte bara svenska som 

andraspråkslärare eftersom skolan idag är mångspråkig. En annan slutsats vi vill lyfta fram och 

som även belystes av våra intervjupersoner är samarbetet mellan modersmålslärare och svenska 

som andraspråkslärare. Detta samarbete är ett sätt att bygga broar mellan olika kompetenser som 

tyvärr inte tas tillvara på. Enligt Skolverket (2000) är medvetenhet om språkets betydelse för 

inlärning alla lärares ansvar men huvudansvaret ligger på läraren i ämnet svenska som andraspråk 

och därför vill vi även påpeka att andra ämneslärare också kan dra nytta av att utbyta tankar och 

strategier kring andraspråkselever med både modersmålsläraren och svenska som 

andraspråksläraren. Vi tror inte att denna kommunikation är vanlig i dagsläget men hoppas att 

fler pedagoger i den mångkulturella skolan ska få upp ögonen för den stora kompetens som finns 

i skolan. En sista och kanske den viktigaste slutsats som framkommit i vår undersökning är att 

andraspråkselevernas kulturella bakgrund och tidigare kunskaper måste aktiveras och byggas 

vidare på. Man måste komma ihåg att alla elever medför något till inlärningssituationen och 

behöver bli förstärkta, med ett gott självförtroende och en stärkt självbild kan man lättare uppnå 

goda resultat i skolan. 
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13. Bilaga 

Intervjufrågor 

 
Fråga 1. Vilka olika modersmål har du i din grupp/klass?  

 

Fråga 2. Vilka förkunskaper har du om hur de olika modersmålen ser ut? 

 

Fråga 3. Vilka skillnader finns i uttalet mellan deras olika modersmål och svenska språket? Ge 

exempel.  

 

Fråga 4. Vilka elever har lättast kontra svårast att lära sig ett svenskt uttal utifrån deras 

modersmål? Vad beror detta på?  

 

Fråga 5. Hur påverkar detta din lektionsplanering? 

 

Fråga 6. Vad är syftet med ett samarbete mellan er och modersmålslärare? 

 

 

Fråga 7. Hur arbetar du med muntlig språkfärdighet? 

 

 

Fråga 8. Vilken roll anser du att prosodin har för språkutvecklingen? 

 

Fråga 9. Hur prioriterar du prosodin i din undervisning? (rytm, betoning, längd/kvantitet, annat?) 

Motivera. 

 

Fråga 10. Vilka metoder och tillvägagångssätt använder du i undervisningen?  
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