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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan förbättra tvåspråkiga elevers situation i 
skolan. En litteraturstudie och intervjuer med fem lärare har legat till grund för 
undersökningen av hur viktig modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska som 
andraspråk är för tvåspråkiga elever samt huruvida det skulle vara bättre att undervisa dessa 
elever på deras modersmål i till exempel samhällsorienterande ämnen. Resultatet visar att det 
är mycket viktigt att behålla modersmålet och utveckla det. Därför borde modersmåls-
undervisningen ligga inom eller strax efter ordinarie skoltid. Man borde även sträva efter att 
förbättra modersmålslärarnas status. Arbetet visar att undervisningen i svenska som 
andraspråk har för lite resurser; en lösning kan dock vara att placera om resurserna på de 
skolor som har en hög procent elever som har behov av ämnet. Ett samarbete mellan sv2 
läraren och modersmålsläraren borde vara självklart. Detta arbete har även visat att ett väl 
utvecklat modersmål underlättar inlärningen av ett andraspråk och en lösning till de 
tvåspråkiga elevernas situation i skolan kan vara att man involverar modersmålslärarna i 
skolvardagen så att eleverna kan få förklarat och översatt det de inte förstår.  
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1  INLEDNING 
 
Alla människor behöver ett språk. Ett språk att tänka på och uttrycka sig på. Ett språk att 
känna på. För de allra flesta är modersmålet, förstaspråket, det språk de tänker på, uttrycker 
sig på och känner på. Men det finns de som har flyttat till ett annat land, anammat det landets 
språk och har det nya språket som tanke-, uttrycks- och känslospråk.  
 
Det är svårt att lära sig ett andraspråk på en förstaspråksnivå och det finns stora skillnader 
mellan att lära sig ett förstaspråk och ett andraspråk. Gisela Håkansson skriver:  
 

Det första man slås av när man tänker på första- och andraspråksinlärning är att 
skillnaderna är så stora. Förstaspråket lärs in av alla barn och ingår på sätt och vis i 
själva mognadsprocessen på väg mot vuxenlivet. Andraspråksinlärning är något som 
istället förknippas med hårt arbete och problem och långt ifrån alla inlärare lyckas 
nå den språkliga nivå de strävar mot.1 

 
Detta arbete handlar om språk, om tvåspråkiga barns situation i den svenska skolan. Denna 
skola som länge har: 
 

… försökt leva upp till att vara en skola för alla. Den ska inte bara vara en skola som 
är likvärdig för alla utan också en skola där elever med olika bakgrund och olika 
erfarenheter undervisas tillsammans.2  

 
Är detta möjligt? Det är många som i dagens skola faller utanför ramarna, alltför många som 
har problem i skolan; invandrarbarn3 är en grupp som hamnar utanför. Undervisningen 
anpassas efter de ”normala”, ”svenska” medelklassbarnen. Finns det en lösning för de 
tvåspråkiga barnen?  
 
 
 
1.1  Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan förbättra tvåspråkiga elevers situation i 
skolan. Jag vill lägga tyngdpunkten på modersmålsundervisningen och undervisningen i 
svenska som andraspråk, men även se om det kan förbättra elevernas situation om de får 
ämnesundervisning på sitt modersmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Håkansson, Gisela. (2000) ”Svenska som förstaspråk och andraspråk Likheter och skillnader” I: Åhl, Hans 
(red.)  Svenskan i tiden – verklighet och visioner, s. 138. 
2 Delbetänkande av Skolkommittén. (SOU 1996:143) Krock eller möte – om den mångkulturella skolan, s. 17. 
3 Jag använder konsekvent begreppen invandrarbarn eller tvåspråkiga barn. Då författare eller intervjuade lärare 
använder andra begrepp har även jag använt dem. 
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1.2  Frågeställningar 
 
Jag har i detta arbete utgått ifrån en huvudfråga: 
 

• Hur kan man förbättra tvåspråkiga elevers situation i skolan?  
 
För att få hjälp med att besvara den har jag två underfrågor: 
 

• Hur viktig är modersmålsundervisningen och sv2-undervisningen för invandrarelevers 
möjlighet att bli två- eller flerspråkiga? 

• Är det bättre att undervisa tvåspråkiga elever på deras modersmål i till exempel 
samhällsorienterade ämnen? 

 
 
 
1.3  Metod 
 
Jag har delat in arbetet i tre delar: Skolor som jobbar tvåspråkigt, Litteraturgenomgång och 
Intervjuerna. Den första delen tillhör litteraturgenomgången, men står som en egen del i 
arbetet, eftersom den till största delen består av källor från Internet. Anledningen till att den 
finns i arbetet är att jag tyckte det var intressant att se hur en tvåspråkig undervisning kan se 
ut.  
 
Jag insåg tidigt att den empiriska delen i arbetet skulle bestå av intervjuade lärare. En 
enkätundersökning hade inte fungerat och jag ville skriva ett arbete ur lärarperspektiv, därför 
valde jag att inte intervjua elever.  
 
Först kontaktade jag enhetschefer på olika skolor via e-mail och telefon för att få namn på 
lärare som ville delta i intervjuer. Jag kontaktade även min samordnande mentor som hjälpte 
mig ordna ett par intervjuer. Det var inte så lätt att få tag på lärare som ville bli intervjuade 
och det tog lång tid att boka in och genomföra alla intervjuer och det är därför det bara är fem 
intervjuer i detta arbete. Jag hade planerat att intervjua lärare som jobbade med olika saker 
och hade tänkt att jag skulle intervjua mest klasslärare. Detta skrev jag inte i breven till 
enhetscheferna, utan beskrev endast mitt ämne. Detta resulterade i att enhetscheferna 
rekommenderade sv2-lärare och speciallärare.  
 
Jag skrev intervjufrågor dels utifrån litteratur, dels utifrån egna tankar. Jag ville se vad 
lärarna ansåg om det jag hade läst i litteraturen. Det blev många intervjufrågor, men jag 
tyckte det var svårt att ta bort några, alla kändes relevanta.4  
 
Jag informerade både enhetschefer och de intervjuade lärarna om de fyra forskningsetiska 
kraven (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) 
genom att tala om vad arbetet skulle handla om, att intervjuerna skulle spelas in, men att 
endast jag skulle lyssna på inspelningarna, att de ej fick betalt, att deltagandet var frivilligt, 
att jag skulle använda fingerade namn på både lärare, skola och stad. Jag talade även om 
vilken institution och handledare som var ansvarig.  
 

                                                 
4 Intervjufrågorna i bilaga 1. 



  4  

Jag spelade in alla intervjuer utom en, den läraren ville inte bli inspelad. Tyvärr hade jag inte 
tillfälle att direkt efter intervjun skriva ned det jag kom ihåg, eftersom jag hade ytterligare en 
intervju samma dag. Därför har jag bara haft mina kortfattade anteckningar ifrån 
intervjutillfället att utgå ifrån. Efter att ha genomfört intervjuerna skrev jag ned intervjuerna 
så ordagrant det gick ifrån inspelningarna och det har sedan varit mitt råmaterial till 
intervjudelen i arbetet.  
 
 
 
1.4  Avgränsningar 
 
Under arbetets gång insåg jag att det hade varit intressant att intervjua modersmålslärare 
också, men det fanns inte tid då och det skulle ha inneburit ett alltför omfattande arbete. Att 
bara intervjua modersmålslärare hade gett ett annat fokus på arbetet och det skulle också vara 
ett intressant arbete att skriva.  
 
 
 
1.5  Definitioner 
 
Andraspråk: det språk man lär sig efter att ett första språk har etablerats. Man lär sig oftast ett 
andraspråk i det landet språket talas. Till exempel: svenska i Sverige 
 
Främmandespråk: de språk man lär sig i skolan i hemlandet. Man befinner sig alltså inte i 
landet där språket talas. Till exempel: tyska i Sverige. Engelskan verkar ha någon slags 
särställning i Sverige, det räknas nästan som ett andraspråk här.  
 
Förberedelseklass: elever med annat modersmål än svenska kommer först till en 
förberedelseklass, innan de slussas ut i ”vanliga” klasser. I förberedelseklass går de normalt 
ett år.  
 
Förstaspråk: det språk man lär sig först eller som man kan bäst. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara modersmålet som är förstaspråket. Det språk man räknar på och drömmer 
på räknas ofta som en persons förstaspråk. En person kan dock ha två förstaspråk.  
 
Modersmål: ”det språk som man har lärt sig först och som man identifierar sig med.”5 Elever 
som talar ett annat språk i hemmet är berättigade till modersmålsundervisning. Det är 
föräldrarna som bestämmer om eleven ska ha modersmålsundervisning, inte skolan. 
 
Studiehandledning: elever som kommer till en klass ifrån förberedelseklass har rätt till ett års 
studiehandledning på modersmålet av en modersmålslärare. 
 
Svenska som andraspråk: elever som inte har svenska som modersmål är berättigade till 
svenska som andraspråk om skolan anser att eleven behöver det.  
 
Tankeverktyg: att kunna använda språket i mer intellektuellt krävande situationer där det inte 
finns några andra ledtrådar än språket för att förstå sammanhanget.6  
                                                 
5 Skutnabb Kangas, Tove. (1986), Minoritet, språk och rasism, s. 31. 
6 Skutnabb Kangas (1986). 
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Ytflyt: att flytande kunna tala om vardagssaker som inte är intellektuellt krävande och där 
man kan få hjälp av till exempel pekande och förståelse av sammanhanget.7 
 
 
 
1.6  Historik 
 
Att det fanns andra elever än de med svenska som modersmål dyker upp i offentliga 
dokument först under senare delen av 1960-talet. I Lgr 62 nämns den finskspråkiga 
befolkningen och att man kunde välja finska som tillvalsämne.8 På 1960-talet fördes en 
intensiv debatt om barns språkutveckling och det blev då alltmer uppenbart att 
invandrarbarnen borde ha undervisning på sitt hemspråk. 1966 började kommunerna få 
statsbidrag som skulle användas till stödundervisning för utländska och ”statslösa” elever och 
till svenska elever som hade gått i skolor i utlandet. Denna stödundervisning bestod av 
undervisning i svenska som främmande språk och studiehandledning på elevens modersmål. 
Från 1968 hade alla invandrarelever möjlighet att få modersmålsundervisning, men det var 
frivilligt för kommunerna att anordna sådan undervisning.9 I den reviderade upplagan av 
1970 års supplement till Lgr 69, som kom 1973, sägs att: 
 

tvåspråkig undervisning är nödvändig för invandrarbarnens utveckling i språkligt, 
personligt och socialt avseende och att invandrarbarnens utbildning ska vara 
likvärdig de svenska barnens.10  

 
I den står även att:  
 

Det är skolans uppgift att såväl hos svenska elever som hos invandrarelever ingjuta 
aktning och intresse för de olika hemspråk som eleverna representerar, och att hos 
invandrareleverna väcka stolthet över det egna språket.11 

 
1975 beslutade riksdagen om att alla elever med annat hemspråk än svenska hade rätt till 
hemspråksundervisning.12 1977 trädde hemspråksreformen i kraft. Alla kommuner blev då 
skyldiga att anordna modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det 
har funnits två kriterier för vilka elever som är berättigade till modersmålsundervisning. Före 
1985 fick elever med ett modersmål som ”utgjorde ett levande inslag i hemmet” 
modersmålsundervisning. Efter 1985 blev kriteriet snävare, det var då endast elever vars 
föräldrar (en eller båda) som hade ett annat språk än svenska som förstaspråk och som 
använde detta språk som ”ett dagligt umgängesspråk”, som var berättigade till 
modersmålsundervisning. Från och med 1993 får kommunerna ett kommunbidrag från staten. 
Detta bidrag är inte öronmärkt, utan varje kommun får själv bestämma hur mycket resurser 
man vill tilldela modersmålsundervisningen.13 
 
 

                                                 
7 Skutnabb Kangas (1986). 
8 Lahdenperä, Pirjo. (1997), Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?, s. 56. 
9 Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli. (1996), ”Hemspråksundervisningen”. I: Hyltenstam, Kenneth (red.) 
Tvåspråkighet med förhinder.  
10 Richardson, Gunnar. (1999), Svensk utbildningshistoria, s. 156. 
11 Citat ur den reviderade upplagan av 1970 års supplement i Richardson (1999), s. 156. 
12 Richardson (1999), s. 152ff. 
13 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
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2  LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta kapitel tar jag upp tidigare forskning inom områdena samhällssyn, modersmål, 
svenska som andraspråk, ämnesundervisning på modersmålet samt ger exempel på olika 
typer av undervisningsmodeller.  
 
 
 
2.1  Är flerspråkighet ett problem eller en tillgång i samhället? 
 
Gunilla Ladberg skriver att flerspråkighet kan uppfattas som värdefullt och ha en hög status i 
länder som till exempel Indien, där det finns många språk och där många högutbildade och 
förmögna är flerspråkiga. Det är snarare tvärtom i länder som Sverige och USA. Där behöver 
man kunna majoritetens språk för att klara sig i samhället och det är inte de välbärgade och 
högutbildade som är flerspråkiga, utan snarare de fattiga som tillhör minoritetsgrupper med 
låg status.  
 

Det är då man börjar se flerspråkighet som ett problem: Det anses svårt att lära sig 
nya språk och besvärligt eller skadligt att leva flerspråkigt.14  

 
I Sverige är man fortfarande inställda på att man ska tala ett språk, man är ovan att se 
flerspråkighet som något värdefullt. Man förutsätter ofta att det ska bli ett problem i skolan 
och på arbetsplatser. Man fokuserar mer på vad de flerspråkiga inte kan än på vad de kan. 
Om samhället istället uppmuntrar flerspråkighet blir det mer naturligt för barn att använda 
sina språk. En man från Eritrea säger:  
 

När vi bodde i Afrika talade mina barn fem språk, mer eller mindre dagligen. Alla 
talade många språk. Men när vi kom till Sverige var det bara svenska som gällde. 
Ingen frågade efter barnens kunskaper i andra språk.15 

 
Även i Lärarförbundets utbildningspolitiska program kan man läsa om att samhället bör 
uppmuntra flerspråkighet:  
 

Det är en tillgång för samhället att så många som möjligt väljer att behålla och 
utveckla sitt modersmål jämsides med svenskan. Samhället har en skyldighet att 
stödja och uppmuntra flerspråkighet.16 

 
Stora delar av befolkningen i Sverige har debatterat frågan om invandrarelevernas 
språkkunskaper, skriver Kenneth Hyltenstam. Ett argument är att elever med 
invandrarbakgrund först och främst ska lära sig svenska för att de ska kunna fungera i det 
svenska samhället. Det motstående argumentet är att invandrarbarnen först ska lära sig sitt 
modersmål ordentligt annars kommer de inte kunna lära sig svenska. Många debattörer 
förespråkar tvåspråkighet och trots att Sverige även officiellt förespråkar detta, handlar 
debatten ofta om åtgärder som främjar det ena eller det andra språket.17  
 
 

                                                 
14 Ladberg, Gunilla. (1996) Barn med flera språk, s. 10. 
15 Ladberg (1996), s. 20. 
16 Lärarförbundet. (2001) ”Framtidens lärande”, utbildningspolitiskt program, s. 15. 
17 Hyltenstam, Kenneth. (1986), ”Politik, forskning och praktik” I: Wadensjö, Cecilia. (red.) Invandrarspråken – 
ratad resurs?. 
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Tillsammans med Veli Tuomela diskuterar Hyltenstam samhällets syn på tvåspråkighet och 
invandrarundervisning och säger: 
 

De som från ideologisk ståndpunkt förordar ett mångkulturellt samhälle tenderar att 
gilla tvåspråkiga klasser, medan de som strävar efter ett homogent samhälle till nöds 
kan acceptera undervisning i hemspråk under enstaka veckotimmar.18 

 
Hyltenstam skriver även att man kan se två orsaker till varför samhället stödjer tvåspråkighet 
och de är: ”tvåspråkighet som minoritetspolitisk åtgärd” och ”tvåspråkighet som samhälls-
resurs.”19  
 
Den första orsaken, tvåspråkighet som minoritetspolitisk åtgärd, kan ha tre motiv: 

1. Behålla och utveckla sitt modersmål ses som ett av de viktigaste villkoren för att 
bevara en etnisk identitet. Språket är här en faktor som håller ihop gruppen, men är 
även en symbol för den etniska tillhörigheten.  

2. Önskemål att kunna använda sitt modersmål inom familjen, barnen ska kunna tala 
med släktingar och om familjen eventuellt åker tillbaka till sitt hemland ska det vara 
möjligt, eftersom barnen kan tala språket. Det kan också gälla majoritetsspråket, 
föräldrar till invandrarbarn vill givetvis att deras barn ska nå upp till förstaspråksnivå i 
svenska.  

3. Tar fasta på att invandrargrupper är resurssvaga i samhället. Om man stödjer 
utvecklingen av invandrarnas båda språk bidrar man till ”invandrargruppernas 
socioekonomiska och kulturella välfärd.”20 

 
Den andra orsaken, tvåspråkighet som samhällsresurs, har två motiv: 

1. Alla språkkunskaper är viktiga ur resurssynpunkt. När vi har kontakter med andra 
länder räcker det inte alltid med skolengelska. Vi behöver personer med olika yrken 
som har kunskaper i olika länders språk och kultur som samtidigt har kunskaper om 
svenska och svensk kultur.  

2. Om man verkligen strävar efter ett mångkulturellt samhälle är invandrarna och deras 
tvåspråkighet en viktig faktor, särskilt i yrken där kontakten med invandrare är stor.  

 
Gunnar Tingbjörn skriver att man ofta nedvärderar invandrarelevernas språkkunskaper. Han 
skriver att det är synd om invandrareleverna för att det är så få människor som tror att de kan 
bli tvåspråkiga och betydande människor. Det är katastrofalt att invandrarelevernas båda 
språk i skolsammanhang, modersmålet och svenska som andraspråk, betraktas som 
hjälpundervisning åt den övriga undervisningen. Man borde istället ha ett synsätt som 
uppmuntrar tvåspråkigheten.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Hyltenstam & Tuomela (1996), s. 12. 
19 Hyltenstam (1986), s. 8. 
20 Hyltenstam (1986), s. 9. 
21 Tingbjörn, Gunnar. (1986) ”Skolan som resursförvaltare” I: Wadensjö, Cecilia. Invandrarspråken – ratad 
resurs?. 
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2.1.1  Aktiv tvåspråkighet 
 
Man talar om att invandrarelever ska ha som mål att uppnå en aktiv tvåspråkighet, det kan 
man bland annat finna i kursplanen för svenska som andraspråk:  
 

Att de har andra förkunskaper än elever med svenska som modersmål är 
kännetecknande för ämnet, och därför skapas inom ämnet förutsättningar för att 
kunna utveckla sitt andraspråk till en så hög nivå som möjligt. Därmed kan också 
utvecklingen mot aktiv tvåspråkighet stödjas.22  

 
Tingbjörn utvecklar begreppet aktiv tvåspråkighet:  
 

Rimligtvis bör en aktiv tvåspråkighet göra det möjligt för en människa att aktivt 
använda sina två språk i alla önskade och behövliga situationer.23  

 
I diskussionen runt invandrarelevers tvåspråkighet har man ofta begränsat sig till att säga att 
invandrareleverna ska lära sig så mycket svenska att de hänger med och klarar sig i den 
svenska skolan. Många invandrarelever har en möjlighet och en strävan efter att få goda 
resultat om skolan bara utformas efter deras speciella förhållanden. Det ska vara en aktiv 
tvåspråkighet, de ska alltså kunna skriva och tala på båda sina språk.24  
 
 
2.1.2  Bristtänkande eller berikningstänkande? 
 
Man kan se på invandrar- och minoritetsbarn på två sätt menar tvåspråkighetsforskaren Tove 
Skutnabb Kangas, det som bygger på bristtänkandet eller det som bygger på 
berikningstänkandet. Bristtänkandet innebär att man anser att det är brister hos barnet som 
förklarar att eleven har svårigheter i skolan. Det är eleven, elevens familj eller kultur som det 
är fel på och därför behöver eleven extra stöd. Berikningstänkandet innebär att man ser 
minoriteter och kulturell mångfald som en resurs i samhället. Man förespråkar tvåspråkighet 
för alla elever, även majoritetsbarnen.25 
 
Pirjo Lahdenperä har skrivit en avhandling där hon har undersökt 79 olika åtgärdsprogram för 
att se på relationen mellan lärares uppfattningar om elevers skolsvårigheter och 
förhållningssätt till dessa elevers invandrarbakgrund. Lärarna i undersökningen uppvisar ett 
klart bristtänkande. Väldigt få lärare bedömer barnets modersmål som resurs för skolan och 
samhället, det uppfattas snarare som ett hinder för skolarbetet eller inlärningen i svenska. 
Många lärare anser att det är skadligt för barnet att läsa och skriva på två språk samtidigt. De 
anser även att läsinlärningen ska vara på svenska. Detta beror troligen på att lärarna har en 
föreställning om att man bara kan lära sig ett språk i taget:  
 

Det kan betyda att lärarnas problem med barnets bristande svenskkunskaper handlar 
mer om lärarnas undervisningssvårigheter med att finna arbetssätt som tillvaratar 
olika språk i inlärningen av svenskan, än om språkinlärningssvårigheter hos barnen i 
fråga.26  

 
 
                                                 
22 Ur kursplanen för Svenska som andraspråk (2000). 
23 Tingbjörn (1986), s. 29. 
24 Tingbjörn (1986) 
25 Skutnabb Kangas (1986). 
26 Lahdenperä (1997), s. 122. 
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2.2  Status 
 
Ladberg tar upp statusfrågan språk emellan och menar att alla nya invandrarspråk får olika 
status i förhållande till svenskan. Spanskan har en relativt hög status, men de flesta andra 
språk, som somaliska, turkiska och arabiska har låg status.  
 

Värderingar av språk avspeglar alltså vad som är ekonomiskt användbart och vad 
som ger status och inflytande i ett samhälle. Dessa värderingar påverkar alla som 
talar ett språk. Är det ett språk att vara stolt över? Eller ett språk att skämmas för?27  

 
Det finns människor som inte vill erkänna att de kan tala ett språk som har låg status i 
samhället. En del föräldrar vill inte lära ut sitt språk till sitt barn, eftersom de är rädda att 
barnet ska stämplas. Många barn håller inne med sitt språk, de är rädda för att de ska vara 
annorlunda och för att man ska se ned på dem. Är det ett världsspråk familjen har som 
modersmål är inställningen oftast mer uppmuntrande. En förskollärare som har jobbat länge i 
invandrartäta områden säger att om det är ett barn som är tvåspråkigt i svenska och engelska 
så är det sällan någon som har något emot det, men om barnet istället är tvåspråkigt i turkiska 
och svenska börjar folk fundera på om det är bra för barnet.28 
 
Katta Nordenfalk har intervjuat Annick Sjögren, docent i etnologi och själv invandrare från 
Frankrike. Sjögren säger:  
 

Om elevernas hemspråk inte har någon hög status i Sverige känner de mycket tidigt 
på sig att det de bär med sig hemifrån – språk, religion, utseende, namn, seder och 
bruk – snarare är en belastning än något att vara stolt över, och blir på så sätt 
språklösa.29 

 
Hyltenstam & Tuomela diskuterar också om invandrarspråkens status och skriver att om 
barnen får undervisning i modersmålet ökar statusen på detta språk och då ökar även barnens 
motivation till att lära sig det.30 
 
Christina Thors Hugosson har intervjuat Inger Lindberg, Sveriges första professor i svenska 
som andraspråk och Lindberg tar upp statusen för minoritetsspråken:  
 

Det framhålls hela tiden hur oerhört viktigt det är att vi lär oss språk i samband med 
den internationalisering och globalisering vi står inför. Men när det gäller 
invandrareleverna så är det inte så. När de redan har ett språk så är det nämligen fel 
språk. Det är skillnad på språk och språk!31 

 
 
 
2.3  Tankespråk och ytflyt 
 
Det är viktigt att ha ett språk som man kan använda som tankeinstrument. Oftast är 
förstaspråket det språk man har som tankespråk. Men för invandrarelever som inte har ett 
tillräckligt utvecklat modersmål kan det vara problematiskt. Kerstin Bülow m fl. skriver att vi 
ofta glömmer att många elever inte har fått möjlighet att utveckla tankeförmågan på sitt 
                                                 
27 Ladberg (1996), s. 13. 
28 Ladberg (1996). 
29 Nordenfalk, Katta. (2001) ”Språk är mer än ord” I: Pedagogiska Magasinet, nr. 2 2001, s. 17. 
30 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
31 Thors Hugosson, Christina.  (2001) “Nämen det här går ju inte!” I: Pedagogiska Magasinet, nr. 2 2001, s. 49. 
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modersmål, något som borde varit den naturliga utvecklingen. De har istället en svenska full 
av brister som sitt enda tankespråk.32 Även kursplanen för svenska som andraspråk tar upp 
elevernas tankespråk:  
 

Utvecklingen av språket innebär också en utveckling av tänkandet och är därigenom 
av avgörande betydelse för lärandet. I skolan är undervisningsspråket svenska för 
majoriteten av eleverna. Det nya språket måste användas som tankeinstrument i 
skolan, även om det under en inlärningsfas inte alltid fungerar helt och fullt.33  

 
Åke Viberg skriver att andraspråkseleverna inte bara ska lära sig ett nytt språk i skolan som 
främmandespråkseleverna gör, de ska också använda det nya språket för att lära sig andra 
ämnen i skolan och som tankeinstrument.34 
 
Det tar mycket längre tid att tillägna sig ett språk som tankespråk än som samtalsspråk, 
skriver Ladberg. Vissa barn kommer snabbt upp till samma nivå som infödda när det gäller 
samtalsspråket. De har ett ordförråd som räcker i vardagliga situationer och de har ett bra 
uttal. Men när det gäller språket som tankespråk kan de ligga flera år efter de infödda barnen.  
Svenska barn har ca 8 000-10 000 ord när de börjar skolan och de lär sig tusentals nya ord 
varje läsår.35 
 
Inger Wikström skriver att de tvåspråkiga elevernas ordförråd fungerar i vardagliga 
sammanhang, men det räcker inte till för att förstå språket i läroböckerna, särskilt inte på 
högstadiet och gymnasiet. Invandrareleverna har ett otillräckligt passivt ordförråd också för 
sådana ord som är vanliga men som inte förekommer så ofta.36 
 
 
 
2.4  Modersmål 
 
Tove Skutnabb Kangas beskriver modersmålet som huden hos en människa, det är någonting 
man inte kan ta ifrån honom/henne. När man lär sig ett nytt språk är det som att ta på sig en 
ytterrock som man kan ta på sig och ta av sig när man känner för det. Ytterrocken kan vara 
varm, skön och nödvändig, men den ersätter aldrig huden.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Bülow, Kerstin m.fl. (1992) “Samarbete mellan modersmål, svenska som andraspråk, No och So” I: Bergman, 
Pirkko m.fl. Två flugor i en smäll. 
33 Ur kursplanen för Svenska som andraspråk (2000). 
34 Viberg, Åke. (1996) ”Svenska som andraspråk i skolan” I: Hyltenstam, Kenneth (red.) Tvåspråkighet med 
förhinder. 
35 Ladberg (1996), s. 96. 
36 Wikström, Inger. (1993) Att läsa för skolan och för livet. 
37 Skutnabb Kangas (1986). 
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2.4.1  Motiv för att behålla modersmålet 
 
I kursplanen för modersmål står det:  
 

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten 
och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till 
att ge elever med annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med 
andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras 
självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras.38  

 
I mål att sträva mot står det:  
 

Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven stärker sin självkänsla och 
identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet39 

 
Det är oftast barnen som för in det nya språket i familjen, skriver Ladberg. Det är de som 
möter det nya språket mest och det går fortare för dem att vänja sig att tala svenska. Det 
händer att efter några år i Sverige, talar syskonen svenska med varandra men modersmål med 
föräldrar och släktingar. Föräldrarna kanske måste hålla hårt på att de ska tala modersmålet i 
hemmet, så att svenskan inte blir det dominerande språket. En del föräldrar lyckas bättre med 
detta än andra, det beror på hur stor auktoritet de har. Alla föräldrar vill inte tala sitt språk, de 
tycker inte det är viktigt att barnen lär sig det. En del resonerar så att nu är de i Sverige och 
nu ska barnen tala svenska. Det är oftast inte lyckat att helt skjuta undan sitt modersmål och 
sin bakgrund, en familj blir inte svensk för att de bestämmer sig för att bli det. Barnen kan få 
problem med identiteten och var de hör hemma, vilket kan leda till att de får problem med 
båda sina språk. Andra skäl att hålla kvar vid sitt språk är att när föräldrarna blir gamla 
förlorar de ofta det nya språket och går tillbaka till sitt modersmål. Har man då övergivit sitt 
språk kan föräldrar och barn inte längre tala med varandra.40  
 
Hyltenstam & Tuomela skriver att det kan vara svårt att motivera varför barnet ska ha kvar 
sitt modersmål. De menar att det är vanligt att barn som inte får ett tillräckligt stöd för 
modersmålet utanför familjen övergår till att använda det nya språket när de kan det 
någorlunda bra. Om föräldrarna och andra familjemedlemmar inte behärskar 
majoritetsspråket är risken stor att kommunikationen mellan föräldrar och barn blir lidande.41 
 
 
2.4.2  Modersmålsundervisning 
 
Att ha en fungerande modersmålsundervisning är viktigt, skriver Ladberg. Många elever 
berättar om hur modersmålsundervisningen har hjälpt dem. De anser det vara en stor trygghet 
och en möjlighet att kunna fråga på sitt modersmål om något de inte förstår. Det är också en 
fördel att få förklaringar på ett språk de förstår och utifrån sina egna erfarenheter.42  
 
Inger Lindberg talar i Hugossons artikel om vikten av modersmålsundervisning och säger att 
forskning visar att elever med annat modersmål än svenska behöver få modersmåls-
undervisning minst upp till sjunde klass. Det ska då vara modersmålsundervisning med ett 

                                                 
38 Ur kursplanen för Modersmål (2000). 
39 Ur kursplanen för Modersmål (2000). 
40 Ladberg (1996). 
41 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
42 Ladberg (1996). 
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bra innehåll som kan appliceras på den övriga undervisningen i skolan.43 Invandrareleverna 
behöver få utveckla sitt modersmål också på den nivån. Då kan språken stödja varandra hela 
tiden.  
 

Det är helt utom all diskussion att modersmålet är en mycket viktig förutsättning för 
skolframgång för tvåspråkiga elever.44  

 
Därför borde modersmålslärarna finnas med mycket mer i skolan. Så är det inte i 
verkligheten, modersmålslärarna är helt utanför skolverksamheten.45  
 
Även Hyltenstam & Tuomela betonar vikten av modersmålsundervisning:  
 

Forskningen om minoritetsbarns språkutveckling och skolframgång ger entydiga 
argument för hemspråksundervisning i någon form. I fråga om språkutveckling kan 
hemspråksundervisningen spela en roll både för utvecklingen av modersmålet 
(hemspråket) och för utvecklingen av svenska. Vidare har hemspråksundervisningen 
för många barn betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan och utgör ett stöd för 
utveckling av en trygg etnisk identitet.46  

 
Det behövs ett starkt stöd för modersmålet både i familjen och i skolan för att barnet ska 
utveckla tvåspråkighet. Det behövs också stöd i svenskan från ett tidigt stadium.  
 
Samma författare har även skrivit en sammanfattning av vad olika forskare tycker är fördelar 
med att ha modersmålsundervisning. Dessa fördelar är bland annat47: 

 
• elever som går i hemspråksundervisning upplever större trygghet och trivs 

bättre i skolsituationer än andra invandrarelever  
• betyg i svenska, engelska och snitt är högre hos elever som haft kontinuerlig 

hemspråksundervisning […] än hos dem som avbrutit 
hemspråksundervisningen tidigt  

• invandrarelever som får tvåspråkig undervisning i matematik och SO får bättre 
betyg i dessa ämnen än andra invandrarelever  

• ”hemspråkselever” behärskar svenska bättre än andra invandrarelever 
• ju mer undervisning i och på hemspråk eleven har desto bättre behärskning 

uppnås i modersmålet  
 
 
2.4.3  Problem med modersmål 
 
Annick Sjögren ogillar den pågående utvecklingen som innebär att modersmåls-
undervisningen får en allt mindre plats i skolan. Hon är en förespråkare för modersmål, det 
ska helst vara integrerat i den ordinarie undervisningen, skriver Nordenfalk.48 
 
Problemen med modersmålsundervisning, menar Ladberg, är att den är frivillig och den 
innebär ofta att eleverna får gå ifrån annan undervisning.49 Den andra varianten är att den 

                                                 
43 Thors Hugosson (2001). 
44 Thors Hugosson (2001), s. 48. 
45 Thors Hugosson (2001) 
46 Hyltenstam & Tuomela (1996), s. 36. 
47 Hyltenstam & Tuomela (1996), s. 99. 
48 Nordenfalk (2001). 
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ligger utanför skoltid, utan möjlighet till integrering med övrig undervisning. Ämnet blir 
något isolerat. Det är ofta dåliga lokaler, finns dåligt med läromedel och statusen på 
modersmålsläraren är låg. De blir ofta bortglömda, information kan ha svårt att nå fram till 
dem. Modersmålsläraren skulle kunna fungera på ett mycket bättre sätt.50 
 
Hyltenstam & Tuomela skriver också om problem med modersmålsundervisningen och 
menar att det största problemet med att lägga modersmålsundervisningen efter skoltid är att 
samarbetet mellan modersmålslärare och övriga lärare går om intet. Den viktiga integreringen 
av modersmålet och andra ämnen blir således omöjlig. Men att gå ifrån andra lektioner, som 
modersmålsundervisningen låg förut, tyckte många var dumt, då missade de mycket. Det 
behöver inte vara ett problem att lägga modersmålsundervisningen inom den ordinarie 
skoldagen, man skulle kunna utnyttja håltimmar och fria aktiviteter. Modersmåls-
undervisningen bör dock ha en hög prioritet i schemaläggningen.51 
 
 
 
2.5  Modersmål som stöd för inlärning av svenska 
 
Kursplanen för modersmål tar upp sambandet mellan modersmål och inlärningen i svenska:  
 

Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna 
språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga 
uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.52  

 
Även i mål att sträva mot är detta nämnt:  
 

Skolan ska i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven tillägnar sig 
kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan sitt 
modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet.53 

 
I Lärarförbundets utbildningspolitiska program står det:  
 

För barn med annat modersmål än svenska går vägen till det nya språket via ett väl 
utvecklat modersmål.54  

 
Många forskare uttrycker samma sak. Sjögren säger att om man inte har ett språk i grunden 
kan man inte översätta sina kunskaper från sitt förstaspråk till sitt andraspråk. Elevernas 
intresse för svenska väcks när de ser samband mellan sitt förstaspråk och svenskan. Just 
därför bör alla lärare ta in elevernas modersmål i undervisningen oavsett vilket ämne det 
gäller.55  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
49 Så såg modersmålsundervisningens placering ut när Ladberg skrev sin bok. 
50 Ladberg (1996). 
51 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
52 Ur kursplanen för Modersmål (2000). 
53 Ur kursplanen för Modersmål (2000). 
54 Lärarförbundet. (2001), s. 15. 
55 Nordenfalk (2001). 
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Hyltenstam & Tuomela skriver:  
 

Det är också klart att inlärning av svenskan, andraspråket, underlättas om barnet 
redan har en kvalificerad utveckling av sitt förstaspråk. I grova drag kan man säga 
att barnets språk- och begreppsutveckling sker parallellt på så sätt att dessa ständigt 
påverkar och stödjer varandra.56  

 
Hyltenstam tycker också att man ska ge mer och bättre undervisning i både modersmål och 
svenska, det skulle leda till att eleverna blir kvalificerat tvåspråkiga. Hur ett av språken skulle 
vara till hinder för det andra har han svårt att se.57 
 
Har barnen exakta ord på ett språk kan de fråga efter samma exakta ord på ett nytt språk, 
begreppet har de redan, det är bara själva ordet som är nytt, skriver Ladberg. Har man ett 
starkt och välutvecklat språk blir det lättare att ta till sig ett nytt språk, speciellt när det gäller 
språket som tankespråk. Ju mera utvecklat barnets tidigare språk är desto bättre är det för det 
nya språket; språk stödjer varandra. När barnen börjar skolan behöver de ha tillräckliga 
språkkunskaper för att förstå undervisningen. Det bästa vore om de kunde få undervisning på 
sitt modersmål eller det starkaste språket. Då kan de förstå och reflektera över innehållet i 
undervisningen bättre.58 
 
Även Viberg drar paralleller mellan modersmål och inlärningen av ett andraspråk och menar 
att undervisningen i svenska bör anpassas efter elevens nivå på modersmålet eftersom viktiga 
delar av läs- och skrivfärdigheten kan överföras från ett språk till ett annat.59 Han skriver 
också om Jim Cummins, forskare och pedagog från Kanada, som har formulerat två 
hypoteser som har visat sig viktiga i debatten om tvåspråkiga elever:  
 

Överförbarhetshypotesen innebär att det finns en underliggande gemensam färdighet 
för första- och andraspråket. Har man lärt sig läsa på ett språk, kan den 
grundläggande förmågan sedan överföras till ett annat språk. Enligt detta synsätt bör 
läsning först läras in på det språk där inlärningen lättast sker, dvs på hemspråket, och 
sedan kan väsentliga delar av läsfärdigheten överföras till andraspråket.60  

 
Den andra hypotesen är:  
 

För att kunna läsa på ett andraspråk måste en tröskel passeras i den allmänna 
färdigheten på andraspråket. Passerandet av tröskeln är en förutsättning för att 
kunskap ska kunna överföras från förstaspråket.61 

 
Inlärning sker bäst på ett språk som inläraren förstår skriver Lena Sjöqvist & Inger Lindberg. 
Om man inte förstår språket kan man varken lära sig själva språket eller innehållet som det 
förmedlar.62 Invandrareleverna håller på att lära sig ett andra språk och det tar alltid längre tid 
att lära in ett andraspråk jämfört med ett förstaspråk:  
 

                                                 
56 Hyltenstam & Tuomela (1996), s. 40. 
57 Hyltenstam, Kenneth. (1993) ”Om kunskapsfältet svenska som andraspråk” I: Cerú, Eva (red.) Lärarbok 2. 
58 Ladberg (1996). 
59 Viberg, Åke. (1993) ”Andraspråksinlärning i olika åldrar” I: Cerú, Eva. (red.) Lärarbok 2, s. 61f. 
60 Viberg (1996), s. 130. 
61 Viberg (1996), s. 130. 
62 Sjöqvist, Lena & Lindberg, Inger. (1996) ”Svenska som andraspråk – varför det?” I: Hultinger, Eva-Stina & 
Wallentin, Christer. (red.), Den mångkulturella skolan.  
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Man räknar med en tidsåtgång på cirka 5-8 år för inlärning av skolrelaterade 
andraspråksfärdigheter upp till en nivå som motsvarar förstaspråkselevernas.63 

 
Monica Axelsson m.fl. skriver:  
 

Om barnet har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket och detta förstaspråk är 
starkare än andraspråket är det bäst för barnet att få möjlighet till fortsatt kognitiv 
utveckling och lärande på detta språk eftersom det är på sitt starkaste språk barnet 
förstår bäst. Samtidigt måste barnets utveckling av andraspråket börja så snart som 
möjligt för att också det språket ska kunna fungera för kognitiv utveckling och 
kunskapsinhämtning i framtiden.64  

 
I en rapport från Skolverket till regeringen kommer samma åsikter fram:  
 

…viss ämnesundervisning på modersmål skulle vara en effektiv väg att stärka 
elevens ämneskunskaper och språkutveckling i svenska. Undervisning på 
modersmålet kan också vara ett verksamt sätt att utveckla de flerspråkiga elevernas 
kunskaper i modersmålet.65 

 
 
 
2.6  Svenska som andraspråk 
 
I kursplanen för svenska som andraspråk står det:  
 

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. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i 
det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål.66  

 
Där står även:  
 

Utmärkande för ämnet är att det både skall ge redskap för att tillägna sig kunskaper i 
andra ämnen och hjälp att formulera och redovisa kunskaperna på det nya språket. 
Detta utvecklar både tanke- och språkförmågan hos eleverna. Till det som är typiskt 
för ämnet hör att ge möjligheter att tänka och kommunicera på en kunskaps- och 
begreppsnivå som ofta är högre än den språkliga nivån i svenska. Härvid är 
samverkan med modersmål och andra ämnen viktig.67 

 
Wikström talar om vikten av andraspråksundervisning och skriver att det är ett stort avstånd 
mellan elevernas talspråk och språket i skolan. Eleverna behöver en väl planerad och 
oavbruten andraspråksundervisning under många år för att invandrarelever ska kunna studera 
på samma nivå som de infödda svenska eleverna. Elever som skriver och talar bra svenska 
blir ofta utan andraspråksundervisning oftast på grund av brist på resurser, men när det gäller 
sv2-undervisning är det ofta en attitydfråga också. Så länge som sv2 räknas som 
stödundervisning är det svårt att motivera varför duktiga elever ska ha den undervisningen. 

                                                 
63 Sjöqvist & Lindberg  (1996), s. 85. 
64 Axelsson, Monica  m.fl. (2001) Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell 
mångfald, s. 42. 
65 Rapport till regeringen (2002) Flera språk – fler möjligheter, utveckling av modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen, s. 71. 
66 Ur kursplanen för Svenska som andraspråk (2000). 
67 Ur kursplanen för Svenska som andraspråk (2000). 



  16  

Många elever ser andraspråksundervisningen som en nybörjarundervisning och vill inte ha 
den när de kan tala bra svenska. Att delta i klassens undervisning räknas som att vara på 
samma nivå som de svenska eleverna. Detta synsätt har även många föräldrar och lärare.68 
Även Hyltenstam skriver att invandrarelever bör ha undervisning i sv2 så länge som de 
behöver den, även efter att de har nått en basnivå i språket.69 
 
Tingbjörn tar upp problemet med att andraspråksundervisningen ofta ses som en stödåtgärd:  
 

Den förhärskande stödattityden har i stor utsträckning tilldelat sv2-undervisningen 
rollen som ’hjälpgumma’ åt övrig undervisning. Man har inte velat se 
invandrarelevernas svenskundervisning som ett undervisningsämne med ett eget mål 
och ett eget berättigande utan endast som ett medel för att eleverna skall kunna ’följa 
med och klara sig’ i övrig undervisning.70 

 
 
 
2.7  Integrering av ämnen 
 
SO-ämnen verkar vara särskilt problematiska för tvåspråkiga elever. Tingbjörn skriver att det 
beror på att läromedel och undervisning bygger på att eleverna har en förförståelse både 
språkligt och innehållsmässigt i dessa ämnen.71 De tvåspråkiga eleverna har inte samma 
referensramar som infödda svenskar och har inte haft någon möjlighet att bygga upp den 
omvärldsuppfattning och det ordförråd som behövs för att kunna läsa och förstå en svensk 
lärobok i SO, skriver Ingegerd Enström & Margareta Holmegaard.72  
 
Som en lösning på detta problem förespråkar Ladberg en integrering av sv2 och 
ämnesundervisning och menar att sv2 troligen är allra mest effektiv om undervisningen 
integreras med ämnesundervisning i till exempel SO-ämnen. Eleverna förstår meningen med 
undervisningen i svenska om den samtidigt hjälper dem att förstå innehållet i andra ämnen, 
särskilt på högre stadier.73 Även Wikström anser att man borde integrera dessa ämnen och 
skriver att det i ett längre perspektiv är dåligt att skilja ämnesinlärning och språkinlärning åt. 
Andraspråksundervisningen bör breddas med undervisning i SO-ämnen. Det ska dock inte 
vara en form av stödundervisning, eleverna med invandrarbakgrund ska ha lika många 
timmar SO som den övriga klassen. Då kan man lägga undervisningen på elevernas språkliga 
nivå och den enskilde eleven får mera tid. Denna typ av undervisning kan börja redan på 
mellanstadiet.74 Bülow m fl. anser också att en förändring bör ske och skriver att 
andraspråksundervisningen och ämnesundervisningen måste mötas och samarbeta så att 
eleverna kan utveckla både språk och tankeinstrument på samma gång. Att ha speciella 
grupper i SO ger fördelarna att man kan jobba med språkinlärning samtidigt med inlärning av 
annat.75   
 
 

                                                 
68 Wikström (1993). 
69 Hyltenstam (1993). 
70 Tingbjörn (1993), s. 113. 
71 Tingbjörn (1993). 
72 Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta. (1993) ”Ordförråd och ordinlärning” I: Cerú, Eva (red.) 
Lärarbok 2.  
73 Ladberg (1996). 
74 Wikström (1993). 
75 Bülow m.fl. (1992). 
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2.8  Olika undervisningsmodeller 
 
När hemspråksreformen kom 1977 fanns det tre modeller för undervisningen av 
invandrarbarn: svensk klass, hemspråksklass och sammansatt klass. För nyanlända elever 
fanns även förberedelseklass. I svensk klass var undervisningsspråket svenska. Eleverna 
deltog i modersmålsundervisning om de ville och undervisning i sv2 om skolan ansåg att det 
var nödvändigt. I hemspråksklass och i sammansatt klass var undervisningsspråket både 
elevernas modersmål och svenska. Det är dessa två klasser som räknas som tvåspråkig 
undervisning, skriver Hyltenstam & Tuomela. I en hemspråksklass gick elever som hade ett 
gemensamt språk som inte var svenska. Undervisningen var på två språk och under lågstadiet 
gavs mesta delen av undervisningen på elevernas modersmål och en liten del på svenska. 
Undervisningen i svenska ökar sedan successivt. I en sammansatt klass hade ungefär hälften 
av eleverna svenska som modersmål och hälften ett annat gemensamt modersmål. I lågstadiet 
undervisades eleverna på sina respektive modersmål förutom i vissa ämnen, särskilt 
övningsämnen. Då undervisades alla elever på svenska. Svenskan ökar som 
undervisningsspråk successivt. En förberedelseklass är en klass där elever med olika 
modersmål går tillfälligt innan de integreras i svenska klasser. Undervisningen sker på 
svenska.76  
 
Skutnabb Kangas skriver om fyra olika typer av program man kan undervisa tvåspråkiga 
elever i: 

• Segregerande program: eleverna undervisas på modersmålet med 
målsättningen att modersmålet ska bli det dominanta språket. 

• Språkskyddade program: eleverna undervisas på modersmålet med 
målsättningen att de ska bli tvåspråkiga.  

• Språkdränkningsprogram: eleverna undervisas på andraspråket med 
målsättningen att andraspråket ska bli dominant.  

• Språkbadsprogram: majoritetsbarn undervisas i ett minoritetsspråk med 
målsättningen att de ska bli tvåspråkiga.  

 
Segregeringsprogrammen fungerar inte särskilt bra, de syftar till att hålla minoritetseleverna 
helt utanför samhället för att sedan skickas till sina hemländer. Språkdränkningsprogrammen 
fungerar inte heller särskilt bra, minoritetselevernas modersmål tas inte tillvara. Om 
undervisning på elevernas modersmål över huvud taget förekommer i skolan är det ett 
frivilligt ämne. Språkbadsprogram fungerar däremot bra i länder som till exempel Kanada, 
där två språk är relativt jämnstarka i samhället. De språkskyddade programmen verkar bra för 
elevernas skolframgång. Skutnabb Kangas hänvisar till undersökningar som visar att de 
minoritetselever som fick undervisning på sitt modersmål klarade sig bättre än de 
minoritetselever som hade fått undervisning på majoritetsspråket.77  
 
I en rapport till regeringen från Skolverket skriver man om Wayne Thomas & Virginia 
Collier som har forskat om vilken undervisningsmodell som är bäst för invandrarelever. Den 
modell som är klart bäst är att få undervisning på det egna språket. Den modell som ger sämst 
resultat är den som är vanligast i Sverige nämligen att de flerspråkiga eleverna får 

                                                 
76 Hyltenstam & Tuomela (1996) 
77 Skutnabb Kangas (1986), s. 117ff. 
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undervisning endast på majoritetsspråket och får undervisning i detta språk som andraspråk 
vid sidan om den ordinarie undervisningen.78 
 
 
 
2.9  Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 
• Flerspråkighet har hög status i de länder där de högutbildade och välbärgade 

är flerspråkiga. I länder som till exempel Sverige tillhör de flerspråkiga 
minoritetsgrupper och då ser man flerspråkighet som ett problem.  

 
• Samhället bör dock uppmuntra flerspråkighet så att elever med 

invandrarbakgrund kan behålla och utveckla sitt modersmål. Flerspråkighet 
bör även uppmuntras eftersom vi i framtiden kommer behöva flerspråkiga 
personer i olika yrken med kunskaper om olika språk och kulturer.  

 
• Det finns två sätt att se på invandrarbarn, det som bygger på bristtänkandet 

eller det som bygger på berikningstänkandet. Väldigt få lärare anser att 
elevernas modersmål är en resurs för skolan och samhället.  

 
• Alla språk får olika status i förhållande till svenskan. Värderingar av språk 

speglar vad som ger status i ett samhälle. Barn som är tvåspråkiga i svenska 
och engelska uppmuntras av samhället, medan barn som är tvåspråkiga i 
svenska och turkiska inte uppmuntras. Om elevens modersmål värderas 
negativt blir det snarare en belastning än något att vara stolt över och det kan 
påverka elevens motivation till att utveckla modersmålet.  

 
• Det tar lång tid att tillägna sig ett språk som tankeinstrument. Många elever 

har inte haft möjlighet att utveckla tankeförmågan på sitt modersmål. De har 
istället en bristfällig svenska som sitt enda tankeinstrument och det räcker inte 
till för att förstå språket i läroböckerna, särskilt inte på högre stadier.  

 
• Modersmålet är oerhört betydelsefullt för identiteten och den intellektuella och 

känslomässiga utvecklingen. 
 

• Det är oftast barnen som för in det nya språket i familjen. En del föräldrar får 
kämpa hårt för att man ska tala modersmålet hemma. Det är viktigt att behålla 
modersmålet så att barnen vet var de hör hemma och så att barn och vuxna kan 
tala med varandra.  

 
• Modersmålsundervisning har en mängd fördelar och eleverna bör ha 

modersmålsundervisning i många år. Modersmålet är mycket viktigt för 
invandrarelevernas framgång i skolan.  

 
• Det är ett problem att modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie 

skoltid eftersom det innebär samarbetssvårigheter mellan modersmålslärare 
och andra lärare.  

                                                 
78 Rapport från Skolverket. (2002) Flera språk – fler möjligheter, utveckling av modersmålet och 
modersmålsundervisningen, s. 77. 
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• Vägen till svenskan går via ett välutvecklat modersmål. Språk stödjer varandra 
och delar av läs- och skrivfärdigheten är överförbara språk emellan.  

 
• Syftet med svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå 

i svenska. Det är viktigt att samarbeta med modersmål och andra ämnen. Brist 
på resurser gör att många elever som skulle behöva sv2-undervisning inte får 
det. Ämnet svenska som andraspråk ses ofta som en nybörjarundervisning av 
eleverna och en stödundervisning av elever, föräldrar och andra lärare.  

 
• SO ämnen bygger på en förförståelse, både språkligt och innehållsmässigt och 

elever med invandrarbakgrund har inte samma referensramar som svenska 
elever. Därför borde man integrera sv2 med ämnesundervisningen.  

 
• Det har funnits en mängd olika undervisningsmodeller för tvåspråkiga elever. 

Modeller där minoritetselever får undervisning på modersmålet är bra för 
elevernas skolframgång. Den modell vi har i Sverige är den som ger sämst 
resultat.  
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3  SKOLOR SOM JOBBAR TVÅSPRÅKIGT 
 
Detta kapitel tar upp exempel på skolor som jobbar tvåspråkigt på ett framgångsrikt sätt. Jag 
har inte besökt skolorna utan har läst om dem i tidskrifter och på Internet.  
 
 
 
3.1  Skolverkstad i Malmö79 
 
Kroksbäcksskolan är en låg-, mellan- och högstadieskola där 86 procent av eleverna har 
annat modersmål än svenska. En stor andel av eleverna klarade inte godkänt i svenska och 
skolledningen beslöt att något måste hända. Lösningen blev en språkverkstad som innebär att 
eleverna får en del av ämnesundervisningen samt stöd och hjälp med läxläsningen på sitt 
modersmål parallellt med svenska. Då utvecklas båda språken och samtidigt som elevernas 
ämneskunskaper förbättras blir deras svenska bättre, menar man på skolan. Denna 
tvåspråkiga undervisning omfattar alla årskurser i skolan. Man har valt att sätta fokus på de 
språk som flest elever talar, men studieverkstaden är öppen för alla och även elever som har 
svenska som modersmål går dit.  
 
2001 inleddes projektet och man gick ut och höll en orienteringskurs för arbetslösa lärare 
med utländsk bakgrund som alla bodde i området. Ett av kraven var att de skulle ha ett av de 
tre språken som verkstaden satsade hårdast på som modersmål. De skulle även ha pedagogisk 
utbildning och erfarenhet, men alla lärare som jobbar i studieverkstaden har inte detta. En 
stor vikt lades också vid personliga egenskaper.  
 
Efter två år kunde man se framgångarna, studieverkstaden har blivit en stor succé. 
Utvärderingen har gjorts av Mathias Blob, forskare vid Institute of Psychology vid 
Köpenhamns universitet och den visar ”exceptionellt goda resultat.”80 De elever som tidigare 
haft stora svårigheter med svenska och de enskilda ämnena har förbättrat sina studieresultat 
på ett häpnadsväckande sätt. 68 procent av de cirka 200 elever som varit i språkverkstaden 
hade förbättrat sina studieresultat under det första året. De övriga 32 procenten hade inte varit 
i studieverkstaden tillräckligt länge för att man skulle kunna bedöma deras resultat. Eleverna 
har fått ett bättre självförtroende, de tycker att det har blivit roligare att gå till skolan och 
deras lust att studera har ökat. Lärarna har även sett att motivationen ökar hos eleverna, de är 
nyfikna och vetgiriga. Eleverna ser mycket positivt på studieverkstaden: En elev, Shaima, 
säger:  
 

Det underlättar enormt mycket för mig när jag får hjälp i studieverkstaden av mina 
lärare som har arabiska som modersmål men som också talar bra svenska.81  

 
En annan elev, Arbon, säger såhär:  
 

Jag jobbar mycket bättre i studieverkstaden än i klassen. Begrepp och formler som 
jag inte fattar på svenska kan min lärare översätta och förklara på albanska. Jag 
skulle aldrig klara matten utan den hjälpen.82  

 
                                                 
79 Fejan Ljunghill, Lena. (2003) ”Shaima blev bra på svenska när hon fick hjälp på arabiska” I: Pedagogiska 
Magasinet nr. 4 2003. 
80 Fejan Ljunghill (2003), s. 28. 
81 Fejan Ljunghill (2003), s. 29. 
82 Fejan Ljunghill (2003), s. 30. 
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Framgången med studieverkstaden beror mycket på samarbetet med elevernas föräldrar. De 
har satsat mycket på kontakten med hemmen och startade i samband med studieverkstaden en 
mängd aktiviteter för föräldrarna. Det har varit utbildningsdagar för föräldrar, 
diskussionskvällar, träffar för att skapa en bättre kommunikation mellan föräldrar med 
utländsk bakgrund och svenska föräldrar, och mycket annat. Tack vare att lärarna som jobbar 
i studieverkstaden bor i området vågar föräldrarna komma till skolan för att ta reda på hur det 
går för deras barn. Det betyder väldigt mycket för föräldrar som inte talar svenska att de kan 
tala sitt eget språk med personalen i språkverkstaden. Svenska lärare kan ha svårt att förstå 
elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar och det beror inte alltid bara på 
språksvårigheter, menar Najiba Hamad som är projektledare för studieverkstaden. Det beror 
lika mycket på olika kultur och olika vanor, säger hon: 
 

Vi bygger broar mellan deras olika världar och jag tror att det är nyckeln till att 
eleverna har förbättrat sina resultat så mycket. Både elever och föräldrar blir trygga 
när skolan erkänner deras kultur och språk.83 

 
 
 
3.2  Ämnesundervisning i Kristianstad84 
 
Vilans skola i Kristianstad har en försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning för elever 
med annat modersmål än svenska. De har undervisning i matematik på fyra olika språk för 
elever i senare delen av grundskolan och gymnasiet. Arbetet har visat goda resultat och de 
har därför utökat timmarna. Eleverna säger att de förstår bättre och de tycker det är roligare 
att gå till lektionerna. Lärarna tycker att stämningen har blivit bättre. Skolledning, lärare, 
modersmålslärare, elever och föräldrar jobbar tillsammans med projektet.  
 
Fyra modersmålslärare har jobbat med matematik och engelska på elevernas modersmål och 
det tycker de har varit en hjälp för eleverna att nå godkänt i ämnena. Lärarna har även, 
tillsammans med eleverna, lagt upp en ordbok på datorn. Lärare och elever valde ut ord och 
begrepp som var viktiga, men svårbegripliga för eleverna och lade sedan in orden och 
begreppen i något de kallar en ”begreppsbok” i matematik och engelska, både på 
modersmålet och på svenska. Att arbeta såhär har gjort det lättare för eleverna att förstå 
undervisningen i deras vanliga klasser. Det hade även fördelen att modersmålslärarna fick 
mera respekt och gillande av sina svenska kollegor.  
 
Hösten 2002 startade man ett nytt projekt i språken kurdiska och albanska. Efter detta har 
man även startat upp undervisning på arabiska och bosniska/kroatiska/serbiska. Projektet 
innebär att modersmålslärarna samlar alla tvåspråkiga elever på två skolor i år 6-9 och 
bedriver undervisning i NO och matematik på elevernas modersmål. De har en matematisk 
ordbok som hjälp för eleverna och den utvecklades till att innehålla åtta olika språk. Skolan 
hoppas att även på detta sätt stärka modersmålslärarnas status och att deras arbetstid läggs 
under ordinarie skoldag. 
 
Mahmood Nareman berättar om hur han arbetar med matematik på elevernas modersmål, 
kurdiska. Han säger att lärarna tycker det är mycket bra att eleverna kan få en del av 
undervisningen på modersmål. De har kontakt med varandra och jämför elevernas resultat, 
möjligheter och svårigheter. Eleverna upptäcker varför de inte har förstått tidigare när de får 
                                                 
83 Fejan Ljunghill, s. 31. 
84 Skolverket ”Ämnesundervisning i Kristianstad”. 
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undervisning på modersmålet. Detta leder till att de kan lösa uppgifterna snabbare. Eleverna 
är positiva till undervisningen och de är glada att den finns. Nackdelen, menar Mahmood, är 
att eleverna kommer från olika årskurser. Han tycker det skulle vara lättare med mer 
homogena grupper.  
 
 
 
3.3  Förberedelseklass i Kristianstad85 
 
På flera skolor i Kristianstad arbetar modersmålsläraren och sv2-läraren tillsammans. Ett 
exempel är Härlövskolan, där Karin Andréasson jobbar som sv2-lärare i år 6-9. Hon säger att 
det är elevernas behov och motivation som utgör grunden för hennes samarbete med 
modersmålslärarna. Det är inte alltid är så lätt att kommunicera med elever som nyligen har 
kommit till Sverige. Då är det nödvändigt att ha modersmålslärarna där som hjälp, eftersom 
de kan förklara ord och begrepp så att eleven kan förstå. Hon samarbetar med 
modersmålsläraren för att få reda på saker om elevens hemsituation, tidigare skolgång och 
upplevelser från hemlandet med mera. Detta är viktigt att få reda på så att hon ska förstå 
elevens situation. Hon kan sedan förmedla detta till de andra lärarna på skolan. 
Modersmålslärarna arbetar även ute i klasserna och det är uppskattat. Lärarna förstår vilken 
nytta modersmålslärarna gör genom att de kan översätta direkt i situationen i klassrummet.  
 
 
 
3.4  Temaundervisning i Sofielund86 
 
På Sofielundsskolan i Malmö vill man stödja elevernas tvåspråkiga utveckling och jobbar i 
förskoleklass och år ett med litteraturläsning på olika språk. Klasslärare, modersmålslärare, 
fritidspedagoger, förskollärare, skolans språkverkstad och skolans bibliotek samarbetar. Man 
köpte in Pippi Långstrump-böcker och arbetet ska resultera i en bok om Pippi och eleven. De 
har även en del som handlar om Pippis båt, Hoppetossa. Båten ska ta alla med på en resa till 
elevernas hemländer. Personalen har en förhoppning om att föräldrarna ska hjälpa sina barn 
att berätta om sina olika hemländer när båten kommer till deras land. De hoppas att 
arbetssättet ska bli en bro mellan de olika språken och kulturerna. 
 
 
 
3.5  Flerspråkig klass i Gårdsten87 
 
Gona Kamal arbetar som modersmålslärare på Internationella skolan i Gårdsten. Skolan 
startade hösten 2001 en tvåspråkig undervisning för en grupp sydkurdisktalande (sorani) 
elever. När elever anländer till skolan får de oftast gå i en förberedelseklass och har sedan 
delar av skoldagen i den tvåspråkiga klassen. Man tror på skolan att det är viktigt för eleverna 
att till en början ha undervisning på sitt modersmål, för att bättre förstå svenska och även 
andra skolämnen. Goda erfarenheter från denna grupp har gjort att man på skolan har börjat 
ha viss ämnesundervisning på andra språk. Undervisningen sker på svenska och på 
modersmålet och skolan tror att om eleverna jobbar flerspråkigt får de en bättre grund, vilket 

                                                 
85 Skolverket ”Förbredelseklass [sic] i Kristianstad”. 
86 Skolverket ”Temaundervisning i Sofielund”. 
87 Skolverket ”Flerspråkig klass i Gårdsten”. 
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i sin tur underlättar lärandet i svenska. Har eleverna ett stort ordförråd kan de tillgodogöra sig 
skolarbetet på ett bra sätt, menar de.  
 
 
 
3.6  Sammanfattning av skolor som jobbar tvåspråkigt 
 
Skolorna i detta kapitel är exempel på hur man kan jobba tvåspråkigt. De har tagit tillvara 
elevernas modersmål. Eleverna utvecklar sitt modersmål samtidigt som de blir bättre i 
svenska.   
 

• En del av ämnesundervisningen på elevernas modersmål parallellt med svenska har 
förbättrat elevernas studieresultat på ett häpnadsväckande sätt.  

 
• Eleverna har fått ett bättre självförtroende och deras lust att studera har ökat.  

 
• Det är viktigt med samarbete mellan olika typer av lärare, men det är även viktigt att 

samarbeta med föräldrarna. 
 

• En begreppsbok i matematik och i engelska på elevernas modersmål och på svenska 
har lett till att eleverna lättare förstår undervisningen i deras vanliga klasser. 

 
• När modersmålsläraren jobbar ute i klasserna ser lärarna vilken nytta de gör när de 

kan översätta direkt för eleverna.  
 

• Även när eleverna är yngre kan man jobba med litteraturläsning på olika språk och på 
så sätt bygga broar mellan olika språk och kulturer. 

 
• Dessa sätt att arbeta har bidragit till att modersmålslärarna har fått bättre status på 

skolorna.  
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4  INTERVJUERNA 
 
För att genomföra intervjuerna besökte jag tre olika skolor som alla ligger i invandrartäta 
områden och där hälften eller mer än hälften av eleverna har invandrarbakgrund. Jag har 
intervjuat fem lärare; Anna och Lisa är sv2-lärare, Eva och Mona är sv2-lärare och Pia är 
speciallärare. Anna, Lisa och Mona har elever i lågstadiet, Eva har elever i mellanstadiet och 
Pia har både låg- och mellanstadieelever. Termerna modersmål eller modersmålslärare är 
konsekvent använda, även om den intervjuade läraren har använt hemspråk eller 
hemspråkslärare (utom vid direkta citat). 
 
Intervjufrågorna har legat till grund för detta kapitel.88 Jag delade in råmaterialet från 
intervjuerna i olika teman, som sedan har blivit rubriker.  
 
 
 
4.1  Vad beror invandrarelevers svårigheter i skolan på? 
 
Lärarna i mina intervjuer säger att det finns en mängd olika orsaker till att elever med 
invandrarbakgrund har svårigheter i skolan. Det beror på ett bristande språk med ett för litet 
ordförråd (både aktivt och passivt), de har olika förutsättningar, är olika begåvade. De kanske 
inte har bott i Sverige så länge, de talar inte svenska hemma, föräldrarna kan ha svårt att 
stötta sina barn av olika anledningar. De största hindren är ordförrådet och läsförståelsen, 
något som hör ihop, säger Lisa. Elevernas ordförråd är för litet, de förstår inte vad de läser 
eftersom de inte vet vad orden betyder. Ett annat problem, menar Pia, är att det är så många 
elever med invandrarbakgrund på skolan att eleverna inte får höra tillräckligt mycket svenska 
runt omkring sig. Andra hinder är kulturskillnader, brister i omvärldsfattningen, 
undervisningsmiljön och att eleverna inte får tillräckligt med stöd. 
 
Flera av lärarna säger att eleverna ofta har ett bra ytflyt, de klarar sig bra i umgänget med 
klasskamrater, men de har inget djup i språket. Eva säger även att de elever som har ett bra 
ytflyt klarar sig relativt bra på låg- och mellanstadiet, men när de kommer upp i högstadiet 
märks det, de har inte förstått själva att de behöver jobba mycket med språket. När de sedan 
kommer till gymnasiet kan det bli rena katastrofen för dem, de har inga ord att ta till. 
 
Mona menar att det inte bara har med att eleverna inte klarar språket att göra, det finns hinder 
för att lära sig ett språk. Hon har många elever som har haft specifika språksvårigheter som 
inte har haft möjlighet att gå till talpedagog eftersom de inte behärskar språket. Det handlar 
om läs- och skrivsvårigheter och tal- och språkstörningar och det är egentligen de elever hon 
har mest. Det är ett nytt område, säger hon och modersmålslärarna måste utbilda sig i att 
ställa diagnoser och göra olika tester på eleverna för att se om barnet har specifika 
svårigheter.89 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Se intervjufrågorna i bilaga 1. 
89 Ofta har man inte skickat invandrarelever till talpedagog, eftersom man har trott att de bara har svårt att lära 
sig språket, inte att barnet faktiskt har tal- och språkstörningar. 
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4.1.1  Skolgång i hemlandet kan ha gett en grund i modersmålet 
 
Lisa säger att det kan vara lättare för de barn som har gått i skolan i hemlandet att föra över 
sina kunskaper till svenska, det beror lite på hur duktigt barnet är och hur hemsituationen ser 
ut. De kanske har fått med sig en grund i sitt språk. Det är då viktigt att det kommer in en 
modersmålslärare när de kommer till Sverige och att de då får någon slags studiehandledning 
eller ren översättning.  
 
 
 
4.2  Svenska som andraspråk 
 
 
4.2.1  Elever med störst behov får sv2 
 
Lärarna säger att det är främst de elever som har störst behov av sv2 som får det. Det är 
skolan och lärarna som bestämmer vilka elever som ska ha undervisningen. Tyvärr är det inte 
alla som behöver som får det på grund av för lite resurser. Det finns elever som är ganska 
duktiga på svenska, som Lisa gärna skulle vilja hjälpa ännu mera, föra in nyanser i språket 
till exempel, men det är omöjligt, det finns inte resurser så det räcker. Även Eva skulle vilja 
hjälpa duktiga elever. Hon berättar att man förr testade eleverna och utifrån resultatet på det 
här testet fick skolan resurser och det saknar hon. Det finns inte resurser till det längre. På 
Annas skola testar de alla elever som går i trean och inte kommer ifrån förberedelseklass, för 
att se om de behöver sv2. Det är inga ettor som får sv2. På Monas skola är det främst de 
elever som kommer från förberedelseklassen som får sv2, den mesta resursen läggs på dessa 
barn. Hon gör ett test när de kommer till skolan och utifrån det ser hon vilka som behöver 
sv2.  
 
 
4.2.2  Syftet med sv2 är ett större ordförråd 
 
Syftet med sv2-undervisning är att eleverna ska förstå svenska, de ska få ett större ordförråd 
och ett fördjupat språk så att de kan klara sig i samhället. Lisa menar att det är att de ska 
klara sig och bli så bra på svenska som möjligt. De ska förstå språket och kunna använda 
både det talade och det skrivna språket. Pia tycker det viktigaste är ordförrådet. Anna tycker 
rent allmänt att syftet med sv2 är att eleverna ska klara det nationella provet i femman. 
Personligen tycker hon att det är viktigast att eleverna blir rustade för högstadiet, att de får en 
grammatisk grund, får ett bra uttal och en bra ordförståelse. Eva menar att syftet är att ge 
dem ett fördjupat språk. De klarar ytflytet bra, säger hon, men de behöver få djup, synonymer 
och få saker och ting förklarade:  
 

Det är både ett rikare, varierat talspråk, ett bättre skriftspråk, som ju kommer med ett 
bättre talspråk, men det är också att kunna läsa skönlitteratur och förstå vad det 
handlar om, det är ju ett annat språk, men också att förstå skolboksspråket, det är 
många olika språk man ska förstå.90  

 
Mona säger att det är att eleverna ska kunna kommunicera och förstå, kunna läsa och hänga 
med i det som händer runt omkring dem, att vara en del av gruppen och en del av samhället. 
 
                                                 
90 Ur intervju med Eva. 
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4.2.3  Skolrelaterade färdigheter? 
 
Lärarna jobbar med en mängd olika saker, men i huvudsak handlar det om språklig 
medvetenhet, ordförråd, uttal och läsförståelse. Alla de intervjuade lärarna, utom Eva, jobbar 
med skolrelaterade färdigheter som är kopplade till övriga ämnen i någon form. Lisa jobbar 
mycket med ren läsinlärning med eleverna i första klass. Annars tittar hon på vad de håller på 
med i klassen. Förra året gick hon ett ITIS-projekt (IT I Skolan) och då använde hon 
digitalkamera mycket. De har även haft ett samarbete med textilslöjdsläraren, då skulle 
eleverna lära sig att trä en symaskin på slöjden och hos Lisa fick de skriva en instruktion.  
Anna arbetar med fackuttryck i matematiken och med ord som förekommer i SO. Mona 
hjälper eleverna om de till exempel läser faktatexter i läseboken. Hon har ett 
problemlösningsmaterial i matematik som hon använder och hon talar om begrepp som dyker 
upp i matematiken med eleverna. Hon anpassar sig efter barnen. Eva har kopplat sin 
undervisning till andra skolämnen förr om åren, men hon gör det inte just nu. Hon har alla 
sina timmar på svensktimmar, så hon jobbar bara med svenskan nu.  
 
 
4.2.4  Eleverna går ifrån andra lektioner för att få svenska 2 
 
Hur ofta eleverna har sv2 skiljer sig ganska mycket. Det beror på det enskilda barnet och om 
det kommer ifrån förberedelseklass eller inte. Elever från förberedelseklass får generellt mera 
undervisning än andra sv2-elever. Det kan vara allt från dagligen till en gång i veckan.  
 
Alla lärarna säger att eleverna går ifrån andra lektioner för att ha sv2. Lisa lägger ibland 
lektioner utanför deras schema, efter skoldagens slut, det får man om man bara meddelar eller 
frågar hemmet, säger hon. Det kan vara både på gott och ont, eleverna får mera svenska 
under veckan om man gör så, men nackdelen är att det är svårt för barnen att komma ihåg att 
gå till henne efter skolan. Lisa tycker det är lite svårt att plocka ut elever ur klassrummet 
ibland. Eleverna går kanske miste om något när de går till henne, men de får ju så mycket 
annat. De hinner så mycket mer inne hos henne på 40 minuter än vad de hinner i 
klassrummet. Anna menar att om eleverna kommer ifrån förberedelseklass spelar det ingen 
större roll om eleverna går ifrån andra lektioner. Hon har lagt upp ett bra schema för de elever 
som inte kommer ifrån förberedelseklass, för hon vill inte att de ska missa något annat när de 
är hos henne. Men det fungerar bra. Evas elever går ibland ifrån svenskan för att ha sv2. De 
har både ”vanlig” svenska och sv2-undervisning. Det händer lika ofta att en elev kommer till 
Eva som att hon går in i klassen och jobbar med eleverna där. Mona går in och hämtar 
eleverna i klassrummet och det kan hon göra när hon vill. Det brukar fungera.  
 
 
4.2.5  ”Utan språk har de ingen framtid” – sv2 är viktigt och det behövs mera 
 
Alla lärare tycker det är mycket viktigt med sv2-undervisning. Flera av lärarna skulle önska 
att man satte in sv2 tidigare, men det är resurserna som hindrar det. Lisas skola har fått mer 
resurser, man har insett att ämnet verkligen behövs. Hon skulle gärna vilja att även 
förskoleklassen fick sv2, men det har skolan inte resurser till.  
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Pia skulle önska att man satte in sv2 redan från förskoleklass, kanske även inom förskolan, ju 
tidigare desto bättre:  
 

För har du ett språk blir du ju trygg. Har du inte ett språk blir du kanske aggressiv 
när ingen förstår dig eller vad du menar för det är ju så oerhört viktigt att ge dom det 
här redskapet, för språket är ju så otroligt viktigt, speciellt i vårt svenska samhälle är 
det ju helt klart jätteviktigt.91  

 
Eva menar att sv2 är elevernas framtid, språken och orden är deras framtid. Mona säger att 
hon blir förskräckt ibland att det är en sådan liten resurs. Det slår jättehårt mot de elever som 
inte får sv2.  
 

Men det är oerhört viktigt, det är hemskt att vi inte har mer sv2 här, det behövs på 
andra ställen också, men framför allt här och i de områden där det är mycket 
flyktingar.92  

 
Alla lärarna är överens om att det behövs mera sv2-undervisning. Anledningen till att det inte 
finns är att det inte finns tillräckliga resurser. På Pias skola finns det så många elever med 
invandrarbakgrund, så där behövs det helt klart mera sv2. Då kunde man kanske ha mindre 
grupper också och eleverna kunde kanske få sv2 varje dag, menar hon. Anna tycker att det 
behövs mera sv2, men det är också viktigt att släppa eleverna till klasserna. Hon tycker också 
att skolan hon jobbar på ser värdet i sv2, det är ett efterfrågat ämne. Eva säger att det är för 
lite för eleverna att ha sv2 ett par gånger i veckan, det är alldeles för lite sv2-resurser. Mona 
säger att det behövs mera sv2 och det beror på att det är så många flyktingfamiljer som har 
kommit hit.  
 
 
4.2.6  ”Sv2 är bäst” 
 
Lisa säger att hon känner att de elever hon har i 99 fall av 100 tycker det är roligt att komma 
till henne. Hos henne får de en lite närmre kontakt än vad de får med läraren i klassrummet. 
Det är många som upplever att de får mera hjälp hos henne också. Pia tycker hon ser att 
eleverna i tvåan tycker det är skönt att komma ifrån. Hon vill lägga in resurserna hos de 
yngre barnen, de är mera anpassningsbara. När de kommer upp i mellanstadiet är det svårare 
för eleverna att gå ifrån, de vill vara med gruppen. Annas elever brukar säga ”Är det inte vår 
tur snart?”, ”Man lär sig så mycket” och de skriver ”Sv2 är bäst” på sina böcker. Det är 
viktigt att eleverna får känna att de går framåt, säger hon. Evas elever är inte alltid medvetna 
om att de har sv2 eftersom hon ibland är i klassrummet som en extra resurs.  
 
 
 
4.3  Modersmålsundervisning 
 
 
4.3.1  Ett sätt att klara sig i världen och en gemenskapskänsla 
 
Lärarna tycker generellt att det är viktigt med modersmålsundervisning. Pia säger att det är 
på förstaspråket man uttrycker känslorna bäst. Det är viktigt att barnen får utveckla det 
språket också. Anna säger att det är viktigt eftersom barnen ofta lär sig bättre svenska än 
                                                 
91 Ur intervju med Pia. 
92 Ur intervju med Mona. 
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föräldrarna vilket kan leda till att de tappar kontakten med föräldrarna eftersom de inte förstår 
varandra. Hon säger även att modersmålslärarna kan kräva enormt mycket av eleverna när de 
har föräldrarnas stöd. 
 
Alla lärarna rekommenderar eleverna att gå på modersmålsundervisning. Eva säger till alla 
elever att de ska prata sitt modersmål hemma och att de ska gå på modersmålsundervisning. 
Hon menar att det också är ett sätt att klara sig i världen, genom att fylla på med ord på sitt 
eget språk. Jobbar de mycket med språken kommer det att hjälpa eleverna längre fram, vi 
kommer behöva massor av tvåspråkiga människor i Sverige i framtiden. Mona säger att de 
absolut rekommenderar modersmålsundervisning! De måste ha det, de måste få känna att de 
är i en grupp som talar samma språk, känna gemenskapen och att kunna prata med sina 
föräldrar.  
 
 
4.3.2  Mera modersmålsundervisning – men hur ska det gå till? 
 
Lärarna tror att det kanske skulle behövas mera modersmålsundervisning, men de är osäkra 
på hur det skulle gå till. Pia vet inte riktigt hur mycket de får, men huvudsaken är att de får 
lite varje vecka. Hon tror att man skulle behöva mera. Anna säger att det skulle behövas 
mera, men var ska man lägga in det? Eva säger att hon inte har en aning om hur 
modersmålsundervisningen ser ut, hon ser lärarna på skolan, men hon har ingen aning om 
vad de gör. Hon vet inte om de skulle behöva mera undervisning. Det skulle säkert främja 
dem men hon vet inte hur det skulle bli eftersom det ligger efter skoltid. Hon tycker även att 
det skulle finnas modersmål som språkval i år sex. Mona tycker det är viktigt att det finns, 
men hon kan inte riktigt avgöra hur mycket de ska ha. Det finns inte pengar till mera. 
 
 
4.3.3  Syftet med modersmålsundervisning 
 
Lärarna anser att syftet med undervisningen är att utveckla och stärka modersmålet, men talar 
också om att det är en del av identiteten och kulturen. Lisa har på många utvecklingssamtal 
sagt till föräldrar att det är viktigt att de behåller sitt språk och att de fortsätter tala det. Om 
inte barnen hänger med och behåller och utvecklar sitt språk och föräldrarna inte lär sig 
svenska, så blir det konflikter, föräldrar och barn kan inte tala med varandra. Lisa har försökt 
att få skolan att lägga modersmålsundervisningen på skoltid, men det har inte gått av olika 
skäl. Pia tycker att syftet med modersmålsundervisningen är att stärka elevernas modersmål, 
så att de känner att det är ett språk de kan uttrycka sig på och att de känner att språket är en 
del av dem. Undervisningen har även uppgiften att stärka elevernas stolthet över sitt hemland 
och över att vara från ett annat land. Hon säger: 
 

För att bli en hel människa med känslor och det här tror jag det är jätteviktigt att man 
måste ha kvar förstaspråket, för det är så mycket som händer, redan innan du blir 
född, den här första tiden, när man vet att det som händer i din sociala utveckling 
som människa som de första månaderna och då är det ju det här språket som du har 
hört omkring dig och att då ta bort det är att beröva dig ifrån en stor del av ditt liv, 
det tror jag.93  

 
Hon har läst en artikel om att de här barnen utvecklades bäst om de fick en timme svenska, 
sedan en timme på sitt modersmål, sedan en timme svenska igen, att man skulle varva 

                                                 
93 Ur intervju med Pia. 
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undervisningen. Då skulle eleverna kunna få förklarat på sitt modersmål det de inte förstod 
och sedan jobba vidare med det. Pia tror att detta också skulle höja modersmålslärarnas 
status, de skulle kunna vara med mera i planering och i arbetslag. Det borde gå på hennes 
skola, man måste se med lite nya ögon och hitta nya vägar. Anna menar att 
modersmålsundervisning främjar tvåspråkigheten och det är det man strävar efter – att 
eleverna ska bli tvåspråkiga. Eva säger att syftet inte är att få tvåspråkiga personer, utan att få 
hela människor.  
 

Jag kan inte tänka mig hur det skulle vara om inte jag hade kunnat prata med mina 
föräldrar på mitt språk, det är fullständigt otänkbart. Och jag kan inte heller tänka 
mig hur jag som mamma, om jag kom till Sverige, hur jag skulle kunna sjunga en 
svensk vaggvisa för mitt barn, det går liksom inte, för att modersmålet är så otroligt 
nära ens innersta, ens känslor. Och en del i ens identitet finns ju i det här med 
modersmål.94  

 
Även Mona menar att det handlar om identitet. Det är jätteviktigt med språket för att känna 
vem du är. 
 
 
4.3.4  Elevernas uppfattning om modersmålsundervisningen 
 
Lisa säger att en del elever tycker att de kan sitt modersmål bra, fast de egentligen inte kan. 
En del elever kan inte ens veckodagarna på sitt modersmål. Några går inte dit för att det 
ligger efter skoltid. Det finns föräldrar som inte vill skicka sina barn till en lärare som 
kommer ifrån ett land de krigade emot. De elever som är studiemotiverade går nog gärna till 
modersmålsundervisningen, andra är tvingade dit av föräldrarna. Lisa tror att det är ett 
problem att det ligger utanför skoltid, men hon tror också att modersmålet kanske inte har så 
hög status. Många elever Pia talar med tycker att det är bra, men hon tror att mycket av det 
negativa beror på att det ligger på en så konstig tid, när alla andra har gått hem. Hon tror det 
är jätteviktigt att modersmålet ligger på skoltid, bland annat för att höja statusen för lärarna. 
Anna har aldrig hört någon säga något positivt om modersmålsundervisningen. Det är 
föräldrarna som bestämmer om barnen ska ha modersmål eller inte. Eva säger att det kan 
bero på vilken lärare de har. En del tycker det är jobbigt att inte kunna gå med kompisarna 
efter skolan, andra har det för att föräldrarna har bestämt det, men många tycker det är roligt. 
Det är inget problem för henne att det ligger utanför skoltid, egentligen är det inget problem 
för eleverna heller om de kan få undervisningen när de slutar. Men när eleverna får 
modersmålsundervisning flera timmar efter att de har slutat är det absolut ett problem. Även 
Mona säger att en del elever tycker att det är lite jobbigt om de inte får gå direkt från sista 
lektionen. Det handlar om vad föräldrarna tycker också.  
 
 
 
4.4  Samarbete 
 
 
4.4.1  Modersmålsläraren som samarbetspartner 
 
Mona är den som är kontaktperson för modersmålslärarna på den skolan hon jobbar. Hon har 
mer samarbete med vissa modersmålslärare än andra, men det fungerar väldigt bra i år. Mona 

                                                 
94 Ur intervju med Eva 
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har fått hjälp av en lärare att översätta vissa test till lärarens modersmål så att hon kan testa 
eleverna för att se om de har likadana svårigheter både på svenska och på modersmålet. 
Modersmålslärarna används också som tolk och det har de än så länge alltid ställt upp på, 
säger Mona. När det handlar om studiehandledning har Mona kommit överens med 
modersmålslärarna om vad de ska göra under den tiden. När Lisa jobbar med något särskilt 
ber hon att modersmålsläraren också gör det med eleverna. Hon frågar ibland 
modersmålslärarna om en speciell elevs kunskaper i modersmålet när hon tycker att den 
eleven inte utvecklas i svenskan, det kan ju bero på att eleven är svag i modersmålet också. 
De flesta modersmålslärare är väldigt positiva tillbaka. De ställer upp och översätter brev, de 
ringer hem och de är med på utvecklingssamtal. 
 
 
4.4.2  Ett projekt med modersmålsläraren i klassrummet 
 
Lisas skola har i år fått pengar till ett projekt i en klass. Där har de en modersmålslärare, som 
är med klassen mellan sex och åtta timmar i veckan. Klassläraren går igenom något med hela 
klassen, oftast ett tema. Sedan tar modersmålsläraren in gruppen med elever i grupprummet 
och gör exakt samma sak med de eleverna som klassläraren gör i klassrummet, fast på deras 
språk. Lisa tycker att detta är mycket bra och hoppas att det håller, så att det blir något av det. 
Det är en enorm resurs att ha någon som kan förklara på elevernas språk hela tiden. Det 
talades om att eleverna skulle ha läsinlärning på modersmålet och där tycker Lisa personligen 
att man ska ta ett språk i taget, speciellt med de barnen som har en svag svenska. Hon har 
hört av sina elever att de lär sig läsa ganska tidigt på sitt modersmål och de får ganska mycket 
läxor. Och då kan det bli besvärligt för de svaga eleverna att lära sig svenska. Om de kommer 
senare till Sverige, när de är en sju, åtta år, då har de sitt språk med sig och då är det ju en 
annan sak.  
 

För det har jag ju också läst mig till att ju mer man kan på sitt förstaspråk, desto 
bättre lär man sig på sitt andraspråk och på sitt tredjespråk så småningom också.95  

 
 
4.4.3  Studiehandledning enda anledningen till samarbete med modersmålslärare 
 
Pia säger att hon själv planerar varje vecka med alla lärare hon jobbar med. Sv2-läraren finns 
med i ett arbetslag, så hon tror att det fungerar ganska bra. Pia har en känsla av att samarbetet 
mellan klasslärare och modersmålslärare inte fungerar så bra och det tror hon beror på att 
modersmålsläraren kommer till skolan när klasslärarna sitter i arbetslag och i konferenser. 
Det vore bra om modersmålslärarna var med i ett arbetslag eller att det fanns någon slags 
forum där skolans lärare kunde träffa modersmålslärarna. Men tyvärr är det nog så att 
modersmålslärarna känner sig som andra sortens lärare, säger Pia, att ingen riktigt bryr sig 
om dem och att ingen tar deras kunskap på allvar. Anna säger att det inte finns något 
samarbete alls med modersmålslärarna. De kan ibland agera tolk eller ringa hem. 
Modersmålsläraren används för att få information. Det finns inte tid för ett bättre samarbete. 
Eva säger att hon inte har något samarbete med modersmålslärarna, de jobbar helt för sig 
själva. Om modersmålslärarna kommer för studiehandledning måste de jobba tillsammans, 
annars fungerar det inte. Vissa modersmålslärare är jätteduktiga och kompetenta, men så 
finns det ju de lärare som talar dålig svenska och där är språket i vägen för att de ska kunna 
göra saker tillsammans. Sedan finns det de modersmålslärare som Eva hör barnen prata om, 
som kan så dålig svenska att de inte kan förklara det som står i boken eller förklarar fel. Det 
                                                 
95 Ur intervju med Lisa. 
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är konstigt att det inte är högre kompetens hos modersmålslärarna, vi har haft behov av dem 
så länge. Inte ens de som var lärare i sitt hemland fungerar alltid. Kanske beror det på att 
modersmålslärarna har så dåliga villkor. 
 
 
 
4.5  Undervisning på modersmålet i ämnen eller rena modersmålsklasser? 
 
 
4.5.1  Viss ämnesundervisning på modersmålet – spännande eller ökad segregation?  
 
Pia tycker att det låter spännande, hon tror inte att det skulle vara fel alls. Anna tror att det 
skulle vara jättebra, det främjar tvåspråkigheten. Eva tycker det liknar de gamla finska 
klasserna de hade på en skola där hon jobbade tidigare. Hon vet att det gjordes en utvärdering 
av det, men vet inte vad den kom fram till. Hon funderar på hur man skulle kunna göra det 
rent praktiskt. På skolan hon jobbar har de 90-100 procent barn med annat modersmål än 
svenska, men det är ju inte ett annat språk, utan många. Mona tror att det skulle vara bra, 
men hon säger att många föräldrar vill att barnen ska lära sig svenska i första hand. Hon 
liknar det vid de finska klasserna och säger att det säkert är bra för vissa elever, men att de 
måste vilja själva. Ibland kan det ju vara bättre för dem att få mera hjälp i svenskan istället 
för studiehandledning, det finns ju sådana barn också. Det beror på modersmålsläraren också, 
och hans eller hennes kunskaper i svenska. Hon tror dock att man ska vara lite försiktig, man 
vill inte öka segregationen.  
 
 
4.5.2  Elever med samma modersmål i en klass – bra eller dåligt? 
 
Pia tror inte riktigt på att samla alla elever med samma modersmål i en klass, hon tror att det 
är bra att blanda. Annars blir det kanske lätt en grupp i klassen. Fördelarna är att det blir 
lättare att arbeta i klassrummet, men det man vinner på det tror hon att man förlorar på den 
sociala delen. Anna säger att det säkert är bra om det går att genomföra. Hon har varit med 
om att ha finska klasser, men hon har inte läst någon utvärdering om det, så hon vet inte hur 
det gick. Hon tror att det kan stärka statusen på modersmålet. Eva kan inte erinra sig att hon 
tyckte att de finska klasserna var så fantastiska, men det kan vara att hon inte kommer ihåg 
riktigt. Mona säger att man då skulle jobba ihop med modersmålsläraren och ha 
åldersblandade klasser, annars skulle det inte gå. Hon har inte tänkt på det, men varför inte? 
Det måste finnas ganska många elever med samma modersmål för att man ska kunna 
genomföra det, och det finns inte på hennes skola. Hon säger även att det finns andra och 
tredje generationens invandrarbarn som inte behärskar sitt modersmål så bra att de kan läsa 
en faktabok, de behärskar svenska bäst, även om det inte är helt fullständigt.  
 
 
 
4.6  Svenska/engelska bättre än svenska/arabiska? 
 
Lisa tror att vi som samhälle inte har behövt människor som är tvåspråkiga i svenska och 
arabiska, men det kommer att vara jätteviktigt i framtiden, inom äldrevården, inom 
sjukvården och i skolan. De har en tvåspråkig assistent på skolan som ofta hjälper till att 
ringa hem till elever som inte har kommit till skolan på morgonen. Lisa tror att det kommer 
mer och mer och att vi i Sverige måste inse att vi behöver båda språken. Vi lever längre och 
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längre och så vet man ju att man faller tillbaka i förstaspråket när man bli äldre, och vem ska 
hjälpa dem då? Hon hoppas att statusen höjs och att skolan kanske blir lite bättre på det 
också, att man framhäver andra språk också. Pia säger att det nog ligger en viss värdering i 
vilka språk eleverna är tvåspråkiga i. Hon upplever inte att skolan inte tycker det är bra att 
vara tvåspråkig. Pia tror att man måste jobba jättemycket mer med statusen på modersmål, 
det finns mycket att göra där. Anna uppmuntrar tvåspråkighet. Hon brukar säga till eleverna 
att de kan bli tolkar, eller poliser eller något annat där samhället har nytta av tvåspråkigheten. 
Eva säger att det inte har med tvåspråkigheten i sig att göra, utan att engelskan är ett 
världsspråk.  
 

Jag tycker inte att det egentligen har med vilket modersmål man har utan att man ser 
engelskan som ett språk som öppnar resten av världen, vilket det faktiskt gör väldigt 
mycket. Och jag tycker inte att det skulle vara lyckat för arabisktalande barn till 
exempel att inte behöva ha engelska för att de har arabiska. Tycker det skulle vara 
väldigt olyckligt. Och jag tycker inte riktigt att man kan se det på samma sätt 
heller.96  

 
Mona säger att det har med status att göra, men hon tycker att arabiskan ligger rätt bra till. 
De ser tvåspråkigheten som något positivt på skolan. Men det är klart det inte har samma 
status som engelskan, den har ju status ett. Det är någonting man hör runt omkring sig hela 
tiden, engelska är något man behöver. Egentligen handlar det väl inte om attityden till 
tvåspråkighet, det handlar väl i grunden om attityden till flyktingar i så fall. Det är inget 
ovanligt att höra ett annat språk på bussen, det avvikande är väl att de är flyktingar, inte att de 
har ett annat språk.  
 
 
 
4.7  Sammanfattning av intervjuerna 
 

• Ordförrådet och läsförståelsen är de två största hindren till att elever med 
invandrarbakgrund inte når upp till målen i kursplanerna.  

 
• Invandrarelever kan ha andra problem än språket, de kan ha specifika språkstörningar 

eller läs- och skrivsvårigheter som gör att de har det svårt att klara skolan.  
 
• Alla elever som behöver sv2 får det inte.  

 
• Sv2-undervisningen har för lite resurser. 
 
• Syftet med sv2-undervisning är att eleverna ska få ett bra ordförråd, ett fördjupat 

språk och att de ska kunna klara sig i skolan och i samhället. 
 

• Sv2-undervisningen är oftast inte en ren svenskundervisning, eleverna lär sig också 
skolrelaterade färdigheter i undervisningen.  

 
• Det är viktigt med sv2 och det behövs mer sv2. Man bör sätta in sv2-undervisning så 

tidigt som möjligt, gärna redan i förskola eller i förskoleklass.  
 

• Lärarna rekommenderar eleverna att ha modersmålsundervisning. 
                                                 
96 Ur intervju med Eva. 
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• Syftet med modersmålsundervisning är att stärka och utveckla elevernas förstaspråk, 

samt deras identitet och kulturtillhörighet.  
 

• Det kan vara ett problem att modersmålsundervisningen ligger efter ordinarie skoltid.  
 

• Samarbete mellan modersmålslärare fungerar bra på vissa skolor, medan det inte alls 
fungerar på andra skolor, såvida det inte handlar om studiehandledning. 

 
• Ämnesundervisning på svenska parallellt med på elevernas modersmål drar tankarna 

till finska klasser och testas i ett projekt.  
 

• Att samla alla barn med samma modersmål i en klass kan vara både bra och dåligt.  
 

• Lärarna anser att skolorna de jobbar på uppmuntrar tvåspråkighet. Att jämföra 
tvåspråkighet i svenska/arabiska mot svenska/engelska fungerar inte eftersom 
engelska är ett så viktigt språk i Sverige.  
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5  JÄMFÖRELSE MELLAN DE TRE DELARNA 
 
I detta kapitel har jag jämfört litteraturen, skolorna som jobbar tvåspråkigt och intervjuerna 
med varandra.  
 
 
5.1  Samhällssyn och status 
 
I Lärarförbundets utbildningspolitiska program står det att samhället är skyldigt att 
uppmuntra och ge stöd till flerspråkighet.97 Stödjer och uppmuntrar det svenska samhället 
flerspråkighet? Gunilla Ladberg skriver att det i många samhällen visar på hög status att tala 
många språk.98 Det är nog en allmän uppfattning i Sverige också, men det är inte vilka språk 
som helst som är bra att kunna. Inger Lindberg säger att det är så otroligt viktigt att vi lär oss 
språk, men i begreppet vi inkluderar man tydligen inte invandrareleverna, det är skillnad på 
språk och språk.99 Jag hade detta i åtanke när jag skrev mina intervjufrågor och undrade vad 
lärarna i mina intervjuer skulle säga om statusfrågan språk emellan100. Alla lärarna tycker att 
skolorna de jobbar på uppmuntrar flerspråkighet, de kan inte se den problematiken där. Lisa 
hoppas dock att statusen på andra språk höjs och att skolan blir lite bättre på att framhäva 
olika språk. Pia menar att det ligger en viss värdering i att man uppmuntrar svenska barn att 
bli tvåspråkiga i svenska och engelska, men att man inte tar tillvara invandrarelevernas 
tvåspråkighet. Hon tycker personligen att det är fel, hon vill att de eleverna ska vara stolta 
över sitt språk och sitt hemland. Det är viktigt att jobba med statusen på modersmål, säger 
hon. Eva menar att det snarare har med att göra att engelskan är ett världsspråk. Mona säger 
att engelskan har den högsta statusen, det är ett språk man hör runt omkring sig hela tiden. 
Det handlar snarare om attityden till flyktingar i så fall.  
 
 
5.1.1  Bristtänkande eller berikningstänkande? 
 
Enligt Pirjo Lahdenperä är bristtänkandet fortfarande det förhärskande synsättet i skolan. Det 
är brister hos barnet som gör att det inte klarar skolan. Det är brister i svenskan som gör att 
elever med invandrarbakgrund har svårigheter i skolan. Barnets modersmål räknas sällan som 
resurs i skolan, det är snarare ett hinder för skolarbetet.101 Kanske har dock synen börjat 
förändras och närmar sig ett berikningstänkande. Att släppa in modersmålslärarna i 
klassrummen under den ordinarie skoldagen tror jag är ett stort steg mot ett 
berikningstänkande. Alla lärarna i min undersökning förespråkar tvåspråkighet och ser det 
som en tillgång i samhället. Lisa menar att tvåspråkighet kommer bli enormt viktigt i 
framtiden, inom äldrevård och sjukvård samt i skolan. När man blir äldre faller man tillbaka i 
förstaspråket, så vi kommer att behöva tvåspråkiga personer inom vården. Även på skolor 
kommer tvåspråkiga personer behövas, för att till exempel ringa hem till elever som inte har 
kommit till skolan på morgonen, menar hon. Även Anna uppmuntrar tvåspråkighet, hon säger 
till eleverna att de kan bli till exempel tolkar eller poliser, för där kommer vi behöva 
tvåspråkigheten i framtiden.  
 

                                                 
97 Lärarförbundet (2001). 
98 Ladberg (1996). 
99 Thors Hugosson (2001). 
100 se intervjufrågorna i bilaga 1. 
101 Lahdenperä (1997). 
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5.2  Tankespråk och ytflyt 
 
Det är mycket viktigt att ha ett fungerande tankespråk. Ladberg skriver att det går ganska fort 
att lära sig tala ett språk, men det tar lång tid att lära sig tänka på det nya språket. Svenska 
barn har ca 8 000-10 000 ord när de börjar skolan och de lär sig flera tusen nya ord varje år. 
Invandrarbarn har inte 8 000 svenska ord när de börjar skolan, de kanske inte ens har så 
många ord på sitt modersmål.102 Invandrarbarnen kanske inte har haft möjlighet att utveckla 
sitt tankespråk på modersmålet, skriver Kerstin Bülow m.fl.103 Lärarna i min undersökning 
talar inte om tankespråk, men de talar om att eleverna ska få ett fördjupat språk, vilket kan 
tolkas som tankespråk. 
 
Ytflyt är ett ord som ofta används när man talar om invandrarelevers språkförmåga. De talar 
bra svenska, men har inget djup i språket. Flera av lärarna i min undersökning säger att 
eleverna klarar sig bra i umgänget med kamrater, de har ett bra ytflyt, men saknar djupet. Eva 
menar att eleverna behöver få saker förklarade och få synonymer för olika ord.  
 
 
 
5.3  Modersmål  
 
 
5.3.1  Syften med modersmålsundervisning 
 
Flera av forskarna och kursplanerna är överens om att det för invandrarelever är otroligt 
viktigt att de får modersmålsundervisning. Det är modersmålet som är deras förstaspråk och 
deras tankespråk och det är viktigt att det utvecklas. Modersmålsundervisningen ska också 
sträva mot att elevernas identitet och självkänsla stärks och att de känner att de hör hemma i 
två världar, i två kulturer. Lärarna i mina intervjuer håller med, de talar om att syftet med 
modersmålsundervisning är att utveckla och stödja modersmålet men också att det är en del 
av elevernas identitet och kultur och bör därför uppmuntras. Pia säger att modersmålet ska 
vara ett språk eleverna känner att de kan uttrycka sig på och att språket är en del av dem. Hon 
menar även att modersmålsundervisningen har uppgiften att göra eleverna stolta över sitt 
hemland och sin kultur. Eva menar att syftet med modersmålsundervisningen är att göra 
eleverna till hela människor. Hon säger att hon inte kan tänka sig hur det är att inte kunna tala 
med sina föräldrar på deras språk, eller att sjunga en vaggvisa för sitt barn på ett annat språk 
än modersmålet. Modersmålet har med känslor att göra, säger hon, likaså finns en del av 
identiteten i modersmålet. Även Mona säger att modersmålet har med identiteten att göra.  
 
Ett skäl att behålla modersmålet är att barnen ska kunna tala med sina föräldrar när de blir 
gamla och faller tillbaka i modersmålet, skriver både Ladberg104 och Hyltenstam & Tuomela. 
De sistnämnda skriver att modersmålsundervisningen spelar en roll för utvecklingen av 
elevernas båda språk. Eleverna behöver ett starkt stöd för modersmålet både hemma och i 
skolan för att de ska utveckla tvåspråkighet.105 Detta säger även lärarna i min undersökning. 
Eva säger till alla elever att de ska tala modersmålet hemma och gå på modersmåls-
undervisning. Mona tycker det är enormt viktigt att eleverna ska ha modersmålsundervisning, 
det måste de ha för att känna gemenskapen med andra som talar samma språk och för att 
                                                 
102 Ladberg (1996). 
103 Bülow m.fl. (1992). 
104 Ladberg (1996). 
105 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
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kunna tala med sina föräldrar. Lisa säger till föräldrarna på utvecklingssamtal att det är 
viktigt att de behåller modersmålet. Det kan bli konflikter mellan föräldrar och barn om de 
inte talar modersmålet hemma, säger hon. Anna säger att barnen ofta lär sig bättre svenska än 
vad föräldrarna gör och därför är det viktigt att de talar modersmål hemma. Eva tycker att 
modersmål borde vara ett av valen för språkval i år sex.  
 
 
5.3.2  Problem med modersmålsundervisningen 
 
Ett problem med modersmålsundervisningen är att den ligger utanför ordinarie skoltid. Då 
kan den inte integreras med annan undervisning, skriver Ladberg106 och Hyltenstam & 
Tuomela.107 Alla författarna förkastar dock den förra modellen, där eleverna gick ifrån annan 
undervisning för att få modersmålsundervisning. Hyltenstam & Tuomela menar att problemet 
borde gå att lösa med hjälp av till exempel håltimmar och fria aktiviteter. Det är dock viktigt 
att modersmålsundervisningen har en hög prioritet när schemat läggs.108 Lärarna i min 
undersökning håller med om att det kan vara ett problem att modersmålsundervisningen 
ligger utanför skoltid. Lisa säger att en del elever inte vill gå dit, eftersom de inte vill gå 
tillbaka till skolan när de har slutat för dagen. Pia tycker det är jätteviktigt att 
modersmålsundervisningen ligger på skoltid, hon tror att många elever tycker det är tråkigt 
eftersom det ligger på en så konstig tid. Eva säger att det inte behöver vara ett problem att det 
ligger efter ordinarie skoltid, om det ligger direkt efter att eleverna slutar. Men om eleverna 
måste vänta flera timmar är det absolut ett problem, säger hon. Även Mona säger att det kan 
vara jobbigt för en del elever om de inte får gå direkt när skolan slutar.  
 
 
5.3.3  Modersmålslärarnas status 
 
Modersmålet är en mycket viktig faktor för invandrarelevernas framgång i skolan, menar 
Inger Lindberg. Därför borde modersmålslärarna finnas med i skolvardagen och inte komma 
efter skolans slut.109 Detta håller Pia i mina intervjuer med om. Hon har läst en artikel om att 
invandrarbarn utvecklas bäst om de får en blandad undervisning på svenska och på 
modersmålet och Pia tror att detta kan vara bra, hon tror även att det skulle höja 
modersmålslärarnas status. Även Lisa håller med om detta. Hon har talat med skolledningen 
på sin skola om att lägga modersmålsundervisningen inom skoltid, men det har inte gått av 
olika anledningar. 
 
 
 
5.4  Stöd för inlärningen av svenska 
 
Forskarna är överens om att ett väl utvecklat modersmål underlättar inlärningen av ett 
andraspråk. Kursplanen i modersmål110 tar upp det, likaså Lärarförbundets utbildnings-
politiska program.111 Annick Sjögren säger att elevernas intresse för det nya språket väcks 

                                                 
106 Ladberg (1996). 
107 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
108 Hyltenstam & Tuomela (1996). 
109 Thors Hugosson (2001). 
110 Kursplan i modersmål (2000). 
111 Lärarförbundet (2001). 
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när de kan se samband mellan sitt förstaspråk och andraspråket.112 Hyltenstam skriver att 
man borde ha mera och bättre undervisning i både modersmål och svenska för att eleverna 
ska bli tvåspråkiga.113 Ladberg skriver att språk stödjer varandra. Ju bättre utvecklat 
elevernas förstaspråk är desto lättare lär de sig ett nytt språk.114 Åke Viberg skriver om Jim 
Cummins, som säger att det går att överföra delar av läs- och skrivinlärningen från ett språk 
till ett annat. Läsinlärning bör ske på det starkaste språket och förmågan kan sedan föras över 
till det nya språket.115 Två lärare i min undersökning nämner att modersmålet kan vara ett 
stöd för inlärningen av svenska. Lisa säger att hon har läst att ju mer man kan på sitt 
förstaspråk, desto bättre lär man sig på sitt andraspråk och andra språk efter det. Pia nämner 
artikeln om blandad undervisning. De andra lärarna nämner ingenting om detta, kanske beror 
det på att mina frågor inte fick dem att tänka i de banorna. Kanske beror det på att eleverna 
kommer till Sverige i så unga år att de inte har hunnit lära sig sitt modersmål ordentligt. Men 
borde man då inte satsa mycket på att dessa elever först ska utveckla sitt modersmål för att 
sedan koncentrera sig på svenskan? Eller ha en tilltro till eleverna, att de kan lära sig två 
språk samtidigt? 
 
 
 
5.5  Svenska som andraspråk 
 
 
5.5.1  Syftet med svenska 2 
 
Syftet med undervisning i svenska som andraspråk är enligt kursplanen att eleverna ska 
uppnå en praktisk behärskning av svenska, som ligger på samma nivå som den som svenska 
elever har. Ytterst är syftet att nå upp till förstaspråksnivå i svenska.116 Lärarna i mina 
intervjuer säger att syftet är att eleverna ska förstå svenska, få ett större ordförråd och ett 
fördjupat språk så att de kan klara sig i samhället. Både Lisa och Eva säger att de ska kunna 
använda både det talade och det skrivna språket. Anna menar att det rent allmänna syftet är 
att eleverna ska klara det nationella provet i år fem. Personligen tycker hon att syftet är att 
eleverna ska få en grammatisk grund, ett bra uttal och en bra ordförståelse. Mona menar att 
syftet är att de ska kunna kommunicera och förstå det som händer runt omkring dem. Ingen 
av lärarna nämner någonting om att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå, utan menar snarare 
att de ska lära sig en så bra svenska att de klarar sig i samhället. Det är oerhört svårt att uppnå 
förstaspråksnivå i ett andraspråk, det är kanske därför lärarna inte nämner det.  
 
 
5.5.2  Problem med sv2 undervisning 
 
Inger Wikström skriver att eleverna behöver andraspråksundervisning i många år för att de 
ska nå upp till samma nivå som de infödda svenska barnen. Det är dock en brist på resurser, 
de duktiga eleverna blir ofta utan andraspråksundervisning.117 Lärarna i min undersökning 
håller med om att det inte finns tillräckliga resurser. Många elever som behöver 
andraspråksundervisning får det inte. Det är de som har störst behov av ämnet som får det 

                                                 
112 Nordenfalk (2001). 
113 Hyltenstam (1993). 
114 Ladberg (1996). 
115 Viberg (1996). 
116 Kursplan i svenska som andraspråk (2000). 
117 Wikström (1993). 
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säger lärarna i mina intervjuer. Det är många elever som talar och skriver bra svenska som 
blir utan undervisning i sv2, säger Lisa. Hon skulle gärna vilja hjälpa dem mera, ge dem 
nyanser av språket, men det är omöjligt eftersom det inte finns tillräckliga resurser. Även Eva 
tar upp de elever som är nästan på förstaspråksnivå och säger att hon saknar det test som 
användes förr. Då testades alla elever och utifrån resultatet på testet fick skolan resurser. Det 
har försvunnit, eftersom det inte finns tillräckliga resurser. Alla lärarna är överens om att det 
skulle behövas mera sv2-undervisning, det räcker inte med ett par gånger i veckan. Flera 
lärare tycker också att man borde sätta in sv2-undervisning tidigare, kanske redan från 
förskolan.  
 
 
5.5.3  Stödundervisning? 
 
Svenska som andraspråk ses ofta som en stödåtgärd, skriver Gunnar Tingbjörn. Det är endast 
ett medel för att eleverna ska kunna hänga med i den övriga undervisningen, inte ett eget 
ämne med egna mål.118 Lärarna i min undersökning delar inte dessa åsikter, det verkar som 
om de skolor där de intervjuade lärarna jobbar tycker att ämnet är viktigt. Anna säger att 
skolan hon jobbar på ser värdet i ämnet, det är ett efterfrågat ämne. På Lisas skola har ämnet 
fått mera resurser och hon säger att man har insett att ämnet verkligen behövs. Alla skolor jag 
har besökt har en hög procent invandrarelever och det är därför inte så konstigt att svenska 
som andraspråk är ett prioriterat ämne.  
 
När sv2-undervisningen ses som en stödundervisning är det svårt att motivera de duktiga 
eleverna att gå dit. Att delta i klassens undervisning är detsamma som att vara på samma nivå 
som de svenska eleverna, skriver Wikström.119 Lärarna i mina intervjuer nämner inte de 
duktiga eleverna i detta sammanhang, de pratar om att de duktiga eleverna på deras skolor 
inte får så mycket sv2, om de får någon alls. Men det Wikström skriver kan även handla om 
ålder, lärarna i mina intervjuer jobbar mest på lågstadiet och då kanske inte behovet att vara 
som alla andra är så stort. Pia nämner att hon tycker det är lättare att jobba med yngre barn, 
de är mera anpassningsbara, säger hon. Det är svårare med eleverna på mellanstadiet, de vill 
inte gärna gå ifrån klassen utan vill vara en del av gruppen. Detta liknar Wikströms tankar, 
kanske är det svårare när eleverna blir äldre och känner en motvilja mot att vara annorlunda.  
Annars säger lärarna i min undersökning att eleverna tycker det är roligt att komma till dem. 
Lisa säger att hon får en närmre kontakt med eleverna än vad klassläraren får. Pia ser att 
eleverna njuter när de kommer till henne. Annas elever skriver ”sv2 är bäst” på sina böcker 
och undrar om det inte är deras tur att komma till henne snart. Evas elever är inte alltid 
medvetna om att de har sv2 eftersom hon ofta går in i klassen.  
 
 
 
5.6  Integrering av ämnen 
 
På Kroksbäcksskolan i Malmö får eleverna en del av ämnesundervisningen på sitt modersmål 
parallellt med svenska. Det betyder att båda språken utvecklas och att svenskan stärks när de 
får bättre ämneskunskaper.120 På Vilans skola i Kristianstad har man matematik på fyra olika 
språk, samt en ordbok i datorn.121 På Sofielundsskolan i Malmö jobbar man med 
                                                 
118 Tingbjörn (1993). 
119 Wikström (1993). 
120 Fejan Ljunghill (2003). 
121 Ämnesundervisning i Kristianstad. 
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litteraturläsning på olika språk.122 På Internationella skolan i Gårdsten har de en tvåspråkig 
klass, där eleverna till en början får undervisning på sitt modersmål.123  
 
Alla de ovanstående skolorna är exempel på hur man kan jobba integrerat med 
ämnesundervisning och elevernas modersmål. De har alla gett mycket goda resultat. Lärarna i 
mina intervjuer har delade uppfattningar om viss ämnesundervisning på elevernas modersmål 
parallellt med svenska. Pia och Anna tycker det låter som en spännande idé som de tror 
främjar tvåspråkigheten. Eva och Mona drar paralleller till de finska klasserna. Eva funderar 
på hur man skulle göra rent praktiskt, på hennes skola finns så många olika språk. Mona tror 
att det kan vara bra för vissa elever, men att föräldrarna vill att barnen ska lära sig svenska i 
första hand. Hon är lite tveksam till idén och säger att man får vara försiktig så man inte ökar 
segregationen. Lisa beskriver ett projekt de har i en klass på hennes skola som innebär att en 
modersmålslärare är med i klassen flera timmar i veckan. Klassläraren går igenom ett tema 
med hela klassen och sedan tar modersmålsläraren ut sin grupp och bedriver samma 
undervisning som de gör i klassen, men på elevernas modersmål. Detta verkar vara ett steg i 
samma riktning som Kroksbäcksskolan, Vilans skola, Sofielundsskolan och Internationella 
skolan. Eftersom projektet nyligen har startat har man inte utvärderat det, men Lisa tror 
mycket på det och hoppas att det ska hålla.   
 
Samhällsorienterande ämnen verkar vara svåra för invandrarelever. Detta beror till största 
delen på att ämnet bygger på att eleverna ska ha en viss förförståelse både språkligt och 
innehållsmässigt, skriver Tingbjörn.124 Att invandrareleverna har svårt för just detta ämne 
beror då på att de inte har samma referensramar som de svenska eleverna, skriver Ingegerd 
Enström & Margareta Holmegaard.125 Ladberg förespråkar en integrering av svenska som 
andraspråk och ämnesundervisning. Hon menar att sv2 troligen är mest effektivt om det 
integreras med till exempel SO ämnen.126 Även Wikström förespråkar en integrering och 
säger att det i ett längre perspektiv är dåligt att skilja ämnes- och språkundervisning åt. Sv2-
undervisningen bör integreras med SO undervisningen, menar hon, men det ska inte vara en 
stödundervisning.127 Också Bülow m.fl. anser att undervisningen i sv2 och ämnes-
undervisningen bör mötas och samarbeta.128  
 
Alla lärare i mina intervjuer jobbar med skolrelaterade färdigheter i någon form, även om det 
inte är fråga om en integrering mellan ämnen som de ovanstående forskarna talar om. 
Lärarnas arbete i andraspråksundervisningen handlar givetvis mest om svenskundervisning, 
men Lisa säger att hon ser vad de håller på med i klassen och jobbar med det också. Hon har 
till exempel haft samarbete med textilslöjdsläraren och har använt digitalkamera i 
undervisningen. Anna jobbar med ord som finns i matematik och i SO och Mona hjälper till 
med faktatexter i läseboken och har ett problemlösningsmaterial i matematik. Eva är den 
lärare som inte jobbar med skolrelaterade färdigheter, hon jobbar bara med svenska just nu. 
Hon har kopplat sin undervisning till andra ämnen förut.  
 
 
 

                                                 
122 Temaundervisning i Sofielund. 
123 Flerspråkig klass i Gårdsten. 
124 Tingbjörn (1993). 
125 Enström & Holmegaard (1993). 
126 Ladberg (1996). 
127 Wikström (1993). 
128 Bülow m.fl. (1992). 
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5.7  Samarbete mellan sv2-lärare och modersmålslärare 
 
I kursplanen för svenska som andraspråk framhåller man att det är viktigt med samarbete 
med modersmål och andra ämnen för att ge eleverna möjlighet att tänka och kommunicera på 
en nivå som är högre än den språkliga nivån i svenska.129 Härlövskolan i Kristianstad är ett 
exempel på hur samarbete mellan modersmålslärare och svenska 2 lärare kan fungera. Där är 
det elevernas behov som styr samarbetet. Modersmålslärarna arbetar även ute i klasserna, 
vilket har bidragit till att lärarna har sett vilken resurs modersmålslärarna är.130  
 
Av de lärare jag har intervjuat är Lisa och Mona de enda som arbetar mycket tillsammans 
med modersmålslärarna. Mona är kontaktperson för modersmålslärarna på sin skola och 
träffar dem därför ofta. Hon har ett bättre samarbete med vissa modersmålslärare än med 
andra. Just en modersmålslärare har hon ett extra bra samarbete med, den läraren har bland 
annat översatt vissa test till sitt språk, så att de kan testa eleverna för att se om de har samma 
svårigheter på båda språken. När det gäller studiehandledning så är det Mona som gör i 
ordning material till det. När Lisa jobbar med någonting särskilt brukar hon be 
modersmålslärarna att jobba med samma sak. Hon kan fråga modersmålslärarna om något 
barns kunskaper i modersmålet när hon tycker att barnet utvecklas långsamt i svenska. 
Modersmålslärarna ställer även upp med att översätta brev och att ringa hem till eleverna. De 
är även med på utvecklingssamtalen.    
 
Tre av lärarna i mina intervjuer har inget samarbete alls med modersmålslärarna. Eva säger 
att hon ser lärarna på skolan, men hon har inte en aning om vad de gör i sin undervisning. När 
det gäller studiehandledning är situationen annorlunda, då samarbetar dessa tre lärare med 
modersmålslärarna. Det måste de, säger Eva, annars fungerar det inte. Några av lärarna 
framför en viss kritik mot modersmålslärarna, de kan kräva väldigt mycket av barnen när de 
har föräldrarnas stöd. Ibland kan språket vara ett hinder för samarbete med 
modersmålslärarna. Kanske beror det på att modersmålslärarna har så dåliga villkor, säger 
lärarna. 
 
Eftersom syftet med sv2-undervisning är att uppnå förstaspråksnivå i svenska och 
modersmålsundervisningen klart underlättar inlärningen av svenska borde lärarna i dessa två 
ämnen samarbeta mycket. Det fungerar bra i vissa fall, Lisa och Mona har ett bra samarbete 
med modersmålslärarna. Jag är förvånad över att de andra tre lärarna inte har något samarbete 
alls med modersmålslärarna, förutom när det gäller studiehandledning. Jobbar man på skolor 
med en hög procent invandrarelever tycker jag det borde vara självklart att man samarbetar 
med modersmålslärarna. Pia uttrycker dock en vilja att förändra situationen på sin skola, hon 
vill gärna se modersmålslärarna mer involverade i skoldagen och vill gärna ha ett samarbete 
med dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Kursplan för svenska som andraspråk (2000). 
130 Förbredelseklass [sic] i Kristianstad. 
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6  AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I den här uppsatsen har jag undersökt hur tvåspråkiga elevers situation ser ut i den svenska 
skolan. Jag har kommit fram till att det är otroligt viktigt att behålla modersmålet och 
utveckla det. Både forskare och lärare säger att modersmålet är elevernas känslospråk och en 
del av deras identitet. De framhäver också att det är viktigt att behålla modersmålet så att 
föräldrar och barn kan tala med varandra. Skolan måste uppmuntra modersmåls-
undervisningen, kanske göra den obligatorisk för de elever som anser att modersmålet är 
deras förstaspråk, att det är det språket de kan bäst. För de elever som tycker att svenskan är 
deras starkaste språk kanske modersmålsundervisningen skulle vara mer som en 
främmandespråksundervisning?   
 
Forskarna anser att det är ett problem att modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie 
skoltid. Lärarna menar att det kan vara ett problem, men att det nödvändigtvis inte måste vara 
det. Modersmålsundervisningen bör alltså ligga inom skoltid eller kanske strax efter skolans 
slut. Det är viktigt att höja modersmålslärarnas status, jag tror det bästa sättet att göra det är 
att involvera dem i samarbete och i arbetslag, som Pia säger. Monas tankar om att vi borde 
satsa på utbildning för modersmålslärarna, så att de kan göra test och ställa diagnoser är 
också en bra idé för att höja lärarnas status.  
 
Svenska som andraspråk är viktigt, lärarna är överens med kursplanen om att eleverna ska 
uppnå en praktisk behärskning av ämnet. Skolorna jag har besökt har inga problem med att 
motivera eleverna till att gå till sv2-läraren. Där är det så vanligt att ha sv2 att det inte ses 
som något konstigt. Problemet med ämnet är istället, både enligt lärare och enligt forskare, att 
det har för lite resurser. Det borde alltså utökas så att alla elever som behöver det kan få det. 
Det är en brist på resurser, men skulle man inte kunna placera om resurserna på skolor där det 
finns många tvåspråkiga elever? Kanske borde invandrarelever bara ha sv2, ingen ”vanlig” 
svenska i klassen? Syftet med svenska som andraspråk kanske inte skulle vara att uppnå 
förstaspråksnivå? Tingbjörn menar att sv2-undervisningen ibland är en stödåtgärd, det är 
någonting tillfälligt som invandrarelever har tills de är tillräckligt bra i svenska så att de kan 
slussas in i den vanliga undervisningen. Borde inte invandrarelever istället ha sv2-
undervisning genom hela sin skolgång? 
 
Forskarna förespråkar integrering av samhällsorienterade ämnen och svenska som 
andraspråk. Lärarna jobbar till viss del integrerat med andra ämnen, men de skulle säkert 
kunna göra det mera. Sv2-läraren borde också samarbeta med modersmålsläraren. Jag tycker 
det är självklart att just dessa ämnen samverkar!  
 
Forskarna har visat att ju starkare förstaspråk man har, desto lättare är det att lära sig ett 
andraspråk. Ett par av lärarna har läst om det. Därför borde modersmålsundervisningen 
samarbeta med andra ämnen, särskilt med svenska som andraspråk. Detta arbete har visat att 
det är bra att integrera modersmålet med ämnesundervisningen, som man har gjort på till 
exempel Kroksbäcksskolan i Malmö. Då kan eleverna få förklarat på modersmålet det de inte 
förstår.  
 
Hur kan man då förbättra tvåspråkiga elevers situation i skolan? Lärarna i mina intervjuer har 
talat om att det största hindret för dessa elever att nå målen är ordförrådet. Om eleverna hade 
tillgång till en lärare som talade deras språk kunde läraren hjälpa eleverna översätta det de 
inte förstår. Jag tror alltså att en lösning är att släppa in modersmålslärarna i skolvardagen. Ta 
hjälp av dessa lärare så att eleverna kan fråga dem om de inte förstår. Ett gott samarbete olika 



  42  

lärare emellan är troligtvis en väg att gå. Det är intressant att den modell vi i Sverige har för 
undervisning av invandrarbarn enligt forskare är den sämsta. Det är därför viktigt att skolorna 
prövar nya arbetssätt och testar nya modeller för undervisning.  
 
Skolor med en hög procent av invandrarbarn har en god syn på tvåspråkighet, där anser man 
att tvåspråkighet är någonting bra, oavsett vilka språk eleven är tvåspråkig i. Här har 
samhället i stort någonting att lära sig! Fortfarande är det i samhället så att de flesta 
invandrares språk värderas lågt. Här ska man tala svenska, helst utan brytning, för att vara 
accepterad. Jag tycker dock att man kan se en liten förbättring, människor börjar vänja sig vid 
att höra ett annat språk på bussen. Att vara flerspråkig är bara positivt, jag kan inte se 
någonting negativt med det. Därför bör flerspråkighet uppmuntras i samhället, oavsett vilka 
språk det gäller. Vi borde se möjligheterna – inte hindren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  43  

7  REFERENSER 
 
Axelsson Monica Gröning Inger & Hagberg-Persson Barbro. (2001) Organisation, lärande 
och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald. Rapport 2 inom 
forskningsområdet Mångetnicitet, tvåspråkighet och utbildning. Institutionen för 
lärarutbildning Uppsala universitet 
 
Bülow, Kerstin, Ljung, Birgitta, Sjöqvist, Lena. ”Samarbete mellan modersmål, svenska som 
andraspråk, No och So” I: Bergman, Pirkko, Sjöqvist, Lena, Bülow, Kerstin och Ljung, 
Birgitta. (1992) Två flugor i en smäll. Liber 
 
Enström, Inger & Holmegaard, Margareta ”Ordförråd och ordinlärning” I: Cerú, Eva (red.) 
(1993) Lärarbok 2. Natur och Kultur och Utbildningsradion 
 
Fejan Ljunghill, Lena ”Shaima blev bra på svenska när hon fick hjälp på arabiska” 
Pedagogiska Magasinet, nr. 3 2003 
 
Hyltenstam, Kenneth. ”Politik, forskning och praktik”. I Wadensjö, Cecilia (red.) (1986) 
Invandrarspråken – ratad resurs? Forskningsrådsnämnden 
 
Hyltenstam, Kenneth. ”Om kunskapsfältet svenska som andraspråk” I: Cerú, Eva. (1993) 
Lärarbok 2. Natur och Kultur och Utbildningsradion 
 
Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli. ”Hemspråksundervisningen” I: Hyltenstam, Kenneth. 
(red.) (1996) Tvåspråkighet med förhinder. Studentlitteratur 
 
Håkansson, Gisela. ”Svenska som förstaspråk och andraspråk Likheter och skillnader” I: Åhl, 
Hans. (red.) (2000) Svenskan i tiden – verkligheter och visioner. HLS förlag 
 
Ladberg, Gunilla. (1996) Barn med flera språk. Liber Utbildning 
 
Lahdenperä, Pirjo. (1997) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? HLS Förlag 
 
Lärarförbundet (2001) ”Framtidens lärande” utbildningspolitiskt program 
 
Nordenfalk, Katta. ”Språk är mer än ord” Pedagogiska Magasinet, nr. 2 2001 
 
Rapport till regeringen från Skolverket Flera språk – fler möjligheter, utveckling av 
modersmålsstödet och modersmålsundervisningen 2002.  
 
Richardson, Gunnar. (1999) Svensk utbildningshistoria. Studentlitteratur 
 
Sjöqvist, Lena &Lindberg, Inger. ”Svenska som andraspråk – varför det?” I Hultinger, Eva-
Stina & Wallentin, Christer. (1996) (red.), Den mångkulturella skolan. Studentlitteratur 
 
Skutnabb Kangas, Tove. (1986) Minoritet, språk och rasism. Liber Läromedel 
 
SOU 1996:143. Krock eller möte – om den mångkulturella skolan Delbetänkande av 
Skolkommittén 
 



  44  

Thors Hugosson, Christina. “Nämen det här går ju inte!” Pedagogiska Magasinet, nr. 2 2001 
 
Tingbjörn, Gunnar. ”Skolan som resursförvaltare” I Wadensjö, Cecilia. (red.) (1986) 
Invandrarspråken – ratad resurs? Forskningsrådsnämnden 
 
Tingbjörn, Gunnar. ”Läsa och lära på andraspråket” Efterskrift i: Wikström, Inger. (1993) Att 
läsa för skolan och för livet. Almqvist & Wiksell Förlag AB 
 
Viberg, Åke. ”Andraspråksinlärning i olika åldrar” I: Cerú, Eva. (1993) Lärarbok 2.  
Natur och Kultur och Utbildningsradion 
 
Viberg, Åke. ”Svenska som andraspråk i skolan” I: Hyltenstam, Kenneth. (1996) (red.) 
Tvåspråkighet med förhinder. Studentlitteratur 
 
Wikström, Inger. (1993) Att läsa för skolan och för livet. Almqvist och Wiksell Förlag AB 
 
 
 
7.1 Från Internet 
 
Flerspråkig klass i Gårdsten 
www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/gardsten_flersprakigklass.shtml 
(031127 23.00) 
 
Förbredelseklass [sic] i Kristianstad 
www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/kristianstad_forberedelseklass.shtml 
(031127 23.00) 
 
Kursplan i modersmål, inrättad 2000-07 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=38
75&extrald=2087 
(031202 12.15)  
 
Kursplan i svenska som andraspråk, inrättad 2000-07 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=38
91&extrald=2087 
(031202 12.20)  
 
Temaundervisning i Sofielund 
www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/sofielund_temaundervisning.shtml 
(031127 23.00) 
 
Ämnesundervisning i Kristianstad 
www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/kristianstad_amnesundervisning.shtml  
(031127 23.00) 
 
                     

                
 



  45  

                BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
1. Hur väl klarar invandrarelever skolan? Når de upp till målen? 
 
Följdfråga: Om det finns svårigheter, vad tror du att de beror på? Vad ser du som det största 
hindret för eleverna att nå målen? 
 
 
2. Vilka elever får Sv2-undervisning? 
 
 
3. Vad anser du är syftet med Sv2-undervisningen? 
  
  
4. Hur jobbar du med Sv2?  
  
Följdfrågor: Är det kopplat till övriga skolämnen? Lär eleverna  
 sig skolrelaterade färdigheter? 
  
  
5. När/Hur ofta sker Sv2-undervisningen? 
  
Följdfråga: På bekostnad av andra ämnen? 
  
 
6. Hur viktigt tycker du att Sv2-undervisningen är? 
  
 
7. Tycker du det behövs mera Sv2? 
  
Följdfråga: Varför har man inte mera? 
  
 
8. Hur tror du eleverna upplever Sv2-undervisningen? 
 
 
9. Vilka elever får modersmålsundervisning? 
 
 
10. Vad anser du är syftet med modersmålsundervisningen? 
 
 
11. Vet du hur man jobbar i modersmålsundervisningen? 
 
Följdfrågor: kopplat till övriga skolämnen? skolrelaterat? 
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12. När/Hur ofta sker modersmålsundervisningen? 
 
Följdfråga: på bekostnad av andra ämnen? 
 
 
13. Hur upplever du att modersmålsundervisningen är? 
 
Följdfråga: ett stöd för övrig undervisning? 
 
 
14. Hur viktigt tycker du att modersmålsundervisning är? 
 
 
15. Tycker du det behövs mera? 
 
Följdfråga: varför har man inte mera? 
 
 
16. Hur tror du eleverna upplever modersmålsundervisningen? 
 
 
17. Hur samarbetar klasslärare, modersmålslärare och sv2-lärare? 
 
 
18. Vad tror du om att eleverna skulle få viss ämnesundervisning på  
sitt modersmål parallellt med svenska? 
 
 
19. Vad tror du om att samla alla elever med samma modersmål i en klass? 
 
 
20. Man uppmuntrar svenska barn att bli tvåspråkiga i svenska och engelska, men 
varför uppmuntrar man inte invandrarelever att bli tvåspråkiga i  
svenska och arabiska? 
 
 


