
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Johanna Åkerlind

Tvåspråkighet i teori och praktik

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Ingrid Andersson,

LIU-ITLG-EX--00/ 46 -SE Institutionen för
tillämpad lärarkunskap



1

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
tillämpad lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2000-05-10

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

x Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
x Examensarbete

ISRN  LIU-ITLG-EX-00/46-SE

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Tvåspråkighet i teori och praktik

Title
Bilingualism in theory and practice

Författare
Author
Johanna Åkerlind

Sammanfattning
Abstract

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i många av Sveriges skolor utgör barn med invandrarbakgrund en
stor del av elevantalet. Syftet med mitt arbete är att skaffa mig kunskap om vad tvåspråkighet är för något och
hur man kan arbeta språkutvecklande med invandrarbarn i år 1-3. Arbetet består av en litteraturstudie och ett
fältarbete. Målet med litteraturstudien är att ge läsaren bakgrundskunskap till begreppet tvåspråkighet.
Litteraturstudien berör bland annat definitioner, modersmålets roll för andraspråksutvecklingen,
språkutveckling i allmänhet, olika typer av tvåspråkighet, språkfenomen, påverkansfaktorer, effekter, samt
tvåspråkighet i skolan. Fältarbetet är förlagt till tre skolor, med syfte att under en dag/skola studera det
språkutvecklande arbetet. Tyngdpunkten ligger på djupintervjuer med klasslärare och svenska som
andraspråkslärare. Jag har även samtalat med ett antal tvåspråkiga barn för att få en uppfattning om vad de har
för tankar kring sin egen tvåspråkighet.

Resultatet visar att samtliga skolor i min studie har en arbetsplan gällande undervisning i svenska som
andraspråk och de intervjuade lärarna arbetar på ett medvetet sätt med de tvåspråkiga elevernas
språkutveckling. Min förhoppning är att lärarnas samlade tankar, tillsammans med litteraturstudien ska
fungera som en idébank och inspirationskälla för lärare och blivande lärare som är intresserade av att fördjupa
sina kunskaper inom ämnet tvåspråkighet.

Nyckelord
Keyword
Tvåspråkighet, språkutveckling, invandrarelever, svenska som andraspråk, modersmål



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 1

2 LITTERATURGENOMGÅNG .......................................................................................... 1

2.1 Definitioner av begreppet tvåspråkighet........................................................................... 1

2.2 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen........................................................ 3

2.3 Olika former av tvåspråkighet........................................................................................... 5

2.4 Språk och språkutveckling ................................................................................................ 6

2.5 Olika språkfenomen vid andraspråksinlärning................................................................ 11

2.6 Barns språkutveckling och tvåspråkigheten.................................................................... 12

2.7 Olika faktorer som påverkar barns tvåspråkighet ........................................................... 16

2.8 Tvåspråkighetens effekter - för- och nackdelar med att vara tvåspråkig........................ 18

2.9 Tvåspråkighet i skolan – Lpo 94..................................................................................... 20

2.10 Tvåspråkighet i skolan – metoder och idéer.................................................................. 20

3 SYFTE/PROBLEMFORMULERING.............................................................................. 24

4 METOD............................................................................................................................. 25

5     RESULTATREDOVISNING........................................................................................... 26

5.1 Skola A............................................................................................................................ 26

5.2 Skola B............................................................................................................................ 32

5.3 Skola C ............................................................................................................................ 37

6 RESULTATDISKUSSION............................................................................................... 42

    6.1   Avslutande diskussion……...…………………………………………………………52

REFERENSER.................................................................................................................. 53

BILAGOR.......................................................................................................................... 54

Bilaga 1 – Intervjufrågor, klasslärare och svenska som andraspråkslärare

Bilaga 2 – Samtal med tvåspråkiga barn

Bilaga 3 – Individuell studieplan för eleven D i klass 3

Bilaga 4 – Individuell stud ieplan för eleven F i klass 3



3

1 INLEDNING

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i många av Sveriges skolor utgör barn med
invandrarbakgrund en stor del av elevantalet. Många av dessa barn har ett annat modersmål än
svenska. Som lärare kommer jag med största sannolikhet att stöta på barn som är två- eller
flerspråkiga och jag behöver då kunskap om hur jag på bästa sätt ska bemöta dem och lägga
upp undervisningen, för att de ska få en så gynnsam språkutveckling som möjligt. Jag tycker
inte att jag under min utbildningstid på lärarhögskolan i Linköping fått tillräcklig kunskap
inom detta område. Jag ser därför examensarbetet som ett utmärkt tillfälle att fördjupa mig i
ämnet tvåspråkighet och orientera mig om vad skolan kan göra för de elever som har ett annat
modersmål än svenska.

Syftet med mitt arbete är att skaffa mig kunskap om vad tvåspråkighet är för något och hur
man på olika sätt i skolan kan arbeta språkutvecklande med invandrarbarn. För att få svar på
mina frågor kommer jag inledningsvis att göra en litteraturstudie där mitt huvudsyfte är att
reda ut vad begreppet tvåspråkighet står för och vad det innebär. Litteraturstudien ger även
bakgrundskunskap till mitt fortsatta arbete. Därefter kommer jag att besöka tre skolor i en stad
i södra Sverige för att studera hur de arbetar språkutvecklande med invandrarbarn i år 1-3. Jag
kommer att tillbringa en dag på varje skola för att se hur de arbetar med detta. Under dagen
kommer jag att följa arbetet i en klass, för att sedan intervjua klasslärare och svenska som
andraspråkslärare angående deras arbete.

Mitt arbete kan ses som en kartläggning av möjliga arbetssätt i kontakten med invandrarbarn
och deras språkutveckling. Undersökningen ger givetvis ingen allmängiltig bild av det
språkutvecklande arbetet då jag endast besökt tre skolor. Istället kan det ses som en
inspirationskälla för lärare och blivande lärare, till hur man kan arbeta med invandrarbarns
språkutveckling och vad man bör tänka på i detta arbete. I den avslutande diskussionen
kommer jag att analysera det insamlade materialet genom att dra paralleller till litteraturen,
samt till mina egna tankar och reflektioner kring det språkutvecklande arbetet med
invandrarbarn.

2 LITTERATURGENOMGÅNG

I detta avsnitt kommer jag att göra en genomgång av olika aspekter av tvåspråkighet som jag
har studerat i aktuell litteratur. För att göra litteraturgenomgången så överskådlig som möjligt
har jag valt att dela in avsnittet i underrubriker som var för sig behandlar en särskild aspekt av
tvåspråkigheten som har betydelse för mitt arbete.

Den litteratur jag läst har dels behandlat tvåspråkighet i allmänhet och dels varit inriktad på
metodiska frågor rörande tvåspråkiga barns språkutveckling. Den litteratur jag har studerat till
avsnittet 2.10 Tvåspråkighet i skolan – metoder och idéer vänder sig främst till svenska som
andraspråkslärare. Jag presenterar i detta avsnitt metoder och tankar ur denna litteratur som
kan vara användbara för grundskollärare som kommer i kontakt med invandrarbarn och deras
språkutveckling i år 1-3.

2.1 Definitioner av begreppet tvåspråkighet

Att definiera begreppet tvåspråkighet på ett entydigt sätt är inte lätt, eftersom det inte finns
någon allmänt vedertagen definition. Skutnabb-Kangas menar att det nästan finns lika många
definitioner av tvåspråkighet som forskare som fördjupat sig i ämnet. Det faktum att
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definitionerna är så många skapar en viss förvirring. Tvåspråkighet kan dessutom diskuteras
utifrån den enskilda individen eller utifrån ett samhällsperspektiv. När man i forsknings-
sammanhang försöker att definiera tvåspråkighet väljs ofta en definition som passar det
aktuella forskningsområdet (Skutnabb-Kangas, 1981).

Tvåspråkighet är uppenbarligen inget entydigt begrepp. Tvåspråkigheten hos en individ kan
vara helt annorlunda utvecklad än tvåspråkighet hos en annan individ. Hyltenstam & Stroud
menar att tvåspråkighet kan definieras på olika sätt beroende på vilken delaspekt av
fenomenet man väljer att ta fasta på (Hyltenstam & Stroud, 1991). Skutnabb-Kangas delar
upp tvåspråkighetsdefinitionerna i ett antal huvudgrupper beroende på vilken aspekt av
tvåspråkigheten definitionen tar fasta på. Dessa huvudgrupper baseras på kriterierna
kompetens, funktion, attityd och ursprung (Skutnabb-Kangas, 1981).

Kompetenskriteriet baseras på olika grader av språklig kompetens. Graden av behärskning av
de två språken ses som ett mått på om personen är tvåspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981). När
man studerar de många definitionerna av tvåspråkighet inser man ganska snart att forskare har
väldigt olika uppfattning om hur väl en person måste behärska två språk för att kallas
tvåspråkig. Det finns inga entydiga kriterier för hur väl utvecklade de två språken ska vara för
att en person ska kallas tvåspråkig (Svensson, 1998). En del forskare menar att en hög
behärskning av de båda språken krävs för att en person ska räknas som tvåspråkig, medan
andra anser att en person är tvåspråkig även om han endast har viss kontroll över det andra
språket.

I vardagliga sammanhang innebär tvåspråkighet att en person behärskar två språk på samma
nivå som en enspråkig person behärskar sitt språk (Hyltenstam & Stroud, 1991). Denna
definition är relativt snäv och är vanligt förekommande i icke-vetenskapliga sammanhang
(Nationalencyklopedin, volym 18, 1995). Hyltenstam & Stroud menar att om man endast
skulle lita till denna definition av tvåspråkighet så skulle ytterst få människor räknas som
tvåspråkiga. Många definitioner av tvåspråkighet är betydligt vidare än den nyss nämnda och
kan innefatta alla grader av behärskning av fler än ett språk. Enligt denna syn är även personer
som endast i begränsad utsträckning förstår och kan använda sig av ett andra språk
tvåspråkiga (Nationalencyklopedin, volym 18, 1995). Hyltenstam & Stroud anser att en vanlig
uppfattning om vem som är tvåspråkig enligt kompetenskriteriet ligger någonstans mellan
dessa poler. Själva  tolkar de kompetensdefinitionen som att en person är tvåspråkig om han
med eller utan brytning, utöver sitt modersmål behärskar ett andra språk i vardaglig muntlig
kommunikation (Hyltenstam & Stroud, 1991).

En klassisk kompetensdefinition av tvåspråkighet är Bloomfields strama definition: ”native-
like control of two or more languages” (Bloomfield, 1933 i Skutnabb-Kangas, 1981, s 85).
Enligt denna definition räknas en person som tvåspråkig om han behärskar två eller fler språk
som en infödd. En ännu strängare kompetensdefinition definierar tvåspråkighet som en
”fullständig behärskning av två olika språk utan interferens mellan de två lingvistiska
processerna” (Oestreicher, 1974 i Skutnabb-Kangas, 1981, s 85). Som motpol till dessa
strama kompetensdefinitioner vill jag också nämna Einar Haugens definition:
”Tvåspråkigheten börjar då talaren kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det
andra språket” (Haugen, 1953 i Skutnabb-Kangas, 1981, s 85).

Troligtvis är personer som behärskar två språk som en infödd ganska sällsynta, eftersom det
ofta inte är nödvändigt (Svensson, 1998). Det vanliga är istället att tvåspråkiga personer gör
en viss funktionell uppdelning av språken, vilket betyder att det ena språket används i vissa
sammanhang och tillsammans med vissa personer, till exempel i hemmet, medan det andra
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språket används i andra sammanhang, till exempel på arbetet eller i skolan. Detta gör att en
tvåspråkig person kan behärska de båda språken olika bra beroende på i vilket sammanhang
språken används (Hyltenstam & Stroud, 1991, Arnberg, 1988).

Skutnabb-Kangas påpekar att kompetensdefinitionerna ofta är bristfälliga. Antingen är de för
snäva, så att ytterst få kan räknas som tvåspråkiga, vilket är fallet i Blomfields och
Oestereichers definitioner ovan, eller så är de för vida så att nästan alla människor kan räknas
som tvåspråkiga (Skutnabb-Kangas, 1981). Dessa tankegångar förs även av Hyltenstam &
Stroud (1991).

Funktionskriteriet baseras på vilken funktion de båda språken har för individen. Enligt detta
kriterie är en person tvåspråkig om han kan använda de båda språken i de flesta situationer där
det ena eller andra språket krävs (Hyltenstam & Stroud, 1991). En definition som baserar sig
på funktionskriteriet är Uriel Weinreichs definition: ”The practise of alternately using two
languages will be called bilingualism and the persons involved, bilingual” (Weinreich, 1953
i Skutnabb-Kangas, 1981, s. 89). En liknande definition av tvåspråkighet formuleras av
Mackey: ”the alternate use of two or more languages by the same individual” (Mackey, 1970
i Skutnabb-Kangas, 1981, s 89). Båda definitioner innebär att begreppet tvåspråkighet kan
användas när samma person omväxlande använder två eller fler språk (Skutnabb-Kangas,
1981).

Skutnabb-Kangas attitydkriterie utgår ifrån individens egen bedömning av sin tvåspråkighet
och innebär att en individ är tvåspråkig om han själv anser sig behärska två språk.
Attitydkriteriet kan också baseras på om andra definierar individen som tvåspråkig
(Skutnabb-Kangas, 1981). Ursprungskriteriet slutligen, betonar att en individ är tvåspråkig
om han har lärt sig och använt två språk parallellt i familjen ända från början (Hyltenstam &
Stroud, 1991).

Med tanke på att det finns så många definitioner av tvåspråkighet finns det ingen möjlighet
för mig att i detta arbete presentera alla. Jag har istället valt att nämna ett antal typiska
definitioner. Val av definition beror ofta på i vilket sammanhang man har tänkt att använda
definitionen. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte finns någon för alla ändamål passande
definition, eftersom de ensamma ofta har vissa brister. Om man däremot försöker att
kombinera olika definitioner blir definitionen mer täckande och komplicerad (Skutnabb-
Kangas, 1981). Skutnabb-Kangas personliga definition av en individs tvåspråkighet tar
hänsyn till kompetens-, funktions- och attitydkriteriet och försöker att kombinera dessa. Den
lyder som följer:

”Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i
enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs
kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv ställer, på
samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller
alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem.”
(Skutnabb-Kangas, 1980b i Skutnabb-Kangas, 1981, s.93).

2.2 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen

Skutnabb-Kangas presenterar ett flertal definitioner om vad ett modersmål är för något:
1. Modersmålet är det språk som en person lär sig att tala först.
2. Modersmålet är det språk som en person behärskar bäst.
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3. Modersmålet är det språk som en person använder mest.
4. Modersmålet är det språk som en person identifierar sig med.
(Skutnabb-Kangas, 1981)

Svensson (1998) menar att ingen av de ovan nämnda definitionerna ger en heltäckande bild av
modersmålet. De har alla brister som inte går att bortse ifrån. Definition 1 tar inte hänsyn till
de personer som är simultant tvåspråkiga. Definition 2 har brister när det gäller personer som
är mycket duktiga att tala båda språk. Definition 3 kan skapa problem när det gäller ett
invandrarbarn som tvingas att använda sitt andraspråk i skolan trots att det behärskar det
sämst. Definition 4 utgår däremot från personens egna upplevelser av sin språksituation och
det tar Svensson bland annat fasta på i en mycket enkel och självklar definition av vad
modersmålet är för något. Hon skriver:

”En mycket naturlig definition av modersmålet är att det är det språk som ens mor talar
oavsett dess status och kvalitet. Det är det språk som är kopplat till känslor och till tidiga
upplevelser.” (Svensson, 1998, s. 179).

Modersmålet spelar en viktig roll för barnets andraspråksinlärning, men på ett väldigt
komplicerat sätt. Tvåspråkighet är något positivt, men det får inte bli så att barnet inte
behärskar något av språken ordentligt, menar Arnberg (Se avsnittet om halvspråkighet)
(Arnberg, 1988). För att ett barn ska bli tvåspråkigt är det därför viktigt att barnet får många
tillfällen att både tala språken och höra dem talas. Föräldrarna har en viktig roll när det gäller
att utveckla barnets modersmål. Det är betydelsefullt att de uppmuntrar barnet att tala
modersmålet och att de ser till att barnet får kontakt med personer som talar språket. För en
positiv tvåspråkighetsutveckling ska ske krävs det att barnet får positiva känslor för de båda
språken och att det har goda förebilder (Svensson, 1998, Arnberg, 1988). Modersmålets
utveckling är, till skillnad från inlärningen av ett andra språk, starkt bunden till känslor. För
att man ska behärska ett språk fullt ut krävs det att man utvecklar en känsla för språket.
Föräldrarna kan förmedla modersmålets känsla till sina barn och det är ett viktig argument för
att uppmuntra dem att prata mycket med barnet på det språk de behärskar bäst (Svensson,
1998).

Ett barn har lätt för att anpassa sig till det språk de hör i sin omgivning. Ett invandrarbarns
förmåga att tala sitt modersmål försvinner dock snabbt om det inte underhålls. Detta är
ytterligare en anledning till att uppmana föräldrarna att tala modersmålet med barnet. Men
eftersom barnet inte kommer i kontakt med modersmålet lika ofta som ett barn i hemlandet
kommer dock språkförmågan att vara sämre än hos de barn som bor kvar i hemlandet
(Svensson, 1998). Arnberg presenterar många idéer om vad som kan göras både i och utanför
hemmet för att stimulera barnets modersmål. Det handlar bland annat om att hjälpa barnet att
komma i kontakt med litteratur, filmer och sagor på modersmålet. Föräldrar kan också hjälpa
barnet genom att försöka få kontakt med olika invandrarorganisationer som anordnar
aktiviteter där minoritetsspråket används, så som till exempel lekgrupper och sommarläger
(Arnberg, 1988).

Modersmålet är starkt förknippat med en människas personlighet och identitet. Ett
invandrarbarn, vars språk inte har samma status i skolan som det svenska språket, känner sig
därför ofta nedvärderad som person (Skutnabb-Kangas, 1981). Svensson menar att det därför
är betydelsefullt att man i skolan uppmärksammar barnets modersmål, så att barnet känner att
det är något som är accepterat och som man har rätt att vara stolt över. Man kan till exempel
låta barnet lära de andra barnen några vanliga ord på modersmålet eller en ramsa/sång som de
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tycker om. Det är också bra om man kan hjälpa barnet att få tag i böcker och filmer på
modersmålet, eftersom det är viktigt att på olika sätt försöka stödja barnets modersmål
(Svensson, 1998).

Löfgren menar att det ofta kan uppstå en svag språkperiod vid inlärningen av ett andra språk.
Denna period kan förkortas om modersmålet underhålls samtidigt som det nya språket lärs in,
eftersom även modersmålsförmågan ökar. För att undvika en lång period av bristande
språkförmåga är det viktigt att barnet får undervisning på modersmålet tills det nått
tillräckliga kunskaper i det andra språket (Löfgren, 1981 och 1986, i Svensson, 1998).
Cummins menar att man bör vänta med införandet av ett andra språk om modersmålet inte
samtidigt stimuleras. Om modersmålet stimuleras är det däremot en fördel om man inför ett
andra språk tidigt i undervisningen (Cummins, 1980 i Svensson 1998).

Modersmålsundervisningen är oerhört betydelsefull för att barnen ska få en gedigen grund för
sin ord- och begreppsbildning (Cerú, 1993). Många menar också att modersmålsundervisning
är en förutsättning för en positiv utveckling. Löfgren m.fl. tar avstånd från dessa argument.
De anser att barn ska undervisas på sitt modersmål för att de ska lära sig fler språk och
därmed få en möjlighet att kommunicera med släktingar och på så sätt få tillgång till och
förståelse för föräldrarnas kultur. Det anser dock inte att detta har någon betydelse för hur bra
den intellektuella och känslomässiga utvecklingen blir, som av vissa hävdats. De uttrycker
följande:

”Undervisning på modersmålet tycks inte ha den magiska effekt på barnens utveckling, på
gott eller ont, som den ibland tillskrivits. Vi vill helst se modersmålsundervisningen som en
självklar mänsklig rättighet. Ett barn ska inte behöva avstå från sitt kulturella arv samt sina
möjligheter att känna samhörighet och kunna kommunicera med sina anhöriga. Tvåspråkig
undervisning tycks dessutom inte ske på bekostnad av andra färdigheter. Varför skulle
sålunda barn förbli enspråkiga, då de uppenbart kan bli tvåspråkiga.”
(Löfgren m.fl.1980 i Svensson, 1998, s. 195).

2.3 Olika former av tvåspråkighet

Som framgår av definitionsavsnittet ovan finns det olika nivåer av tvåspråkighet. Arnberg
delar in tvåspråkigheten i tre olika grupper, efter hur utvecklat det andra språket är hos barnet.
Passiv tvåspråkighet innebär att barnet förstår det andra språket utan att kunna eller vilja tala
det (Arnberg, 1988). Denna typ av tvåspråkighet kallas ibland även för receptiv tvåspråkighet
(Svensson, 1998). En annan form av tvåspråkighet är den aktiva tvåspråkigheten, som innebär
att barnet förstår minoritetsspråket och i begränsad utsträckning kan tala det. Den tredje och
mest utvecklade graden av tvåspråkighet är den absoluta tvåspråkigheten. Ett barn som är
absolut tvåspråkigt är i stort sett lika bra på båda språk och talar dem som en infödd talare
(Arnberg, 1988).

Barn kan bli tvåspråkiga på i princip två olika sätt. Resultaten brukar kallas för simultan och
successiv tvåspråkighet. Den simultana tvåspråkigheten är den typ av tvåspråkighet som
uppstår när ett barn lär sig två språk från spädbarnsåldern. Det är denna typ av tvåspråkighet
som ofta uppstår hos ett barn vars föräldrar har olika modersmål. Om barnet däremot lär sig
sitt andra språk först efter det att det första språket blivit etablerat talar man om successiv
tvåspråkighet. Det är den successiva tvåspråkigheten som kommer till stånd hos
invandrarbarn som kommit till Sverige efter det att de utvecklat sitt modersmål. Gränsen
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mellan simultan och successiv tvåspråkighet brukar sättas vid tre års ålder ungefär (Arnberg,
1988, Svensson, 1998).

Arnberg påpekar att både den simultana och den successiva tvåspråkigheten kan leda till en
väl utvecklad tvåspråkighet förutsatt att språkinlärningen sker tidigt i barndomen under
gynnsamma förhållanden. Man behöver alltså inte lära sig två språk från födseln för att bli
tvåspråkig (Arnberg, 1988). Dock kan båda strategierna leda till att personen behärskar de
båda språken olika bra i olika situationer. Det beror på att språken lärts in i olika sammanhang
(Svensson, 1998). Det är inte känt vilken metod som är lättast för barnet eller vilken metod
som ger minst interferens. (Interferens innebär att det ena språket ofrivilligt inverkar på det
andra. Se vidare avsnitt 2.5). Båda strategierna har för- och nackdelar. Ibland hävdas det att
den simultana tvåspråkigheten inverkar positivt på utvecklingen av barnets tänkande. Detta
finns det dock inga belägg för (Arnberg, 1988).

Lambert anser att inlärningsmiljön kan utveckla två olika typer av tvåspråkighet. Han kallar
dessa för additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Den additiva tvåspråkigheten innebär att en
person lär sig ett andraspråk under trygga former, samtidigt som det första språket stimuleras.
I denna inlärningsmiljö lägger personen till ett språk utan att det första språket blir lidande.
Den subtraktiva tvåspråkigheten uppstår när en person lär sig ett nytt språk på bekostnad av
det första språket. Detta kan ske när en person som talar ett minoritetsspråk som har lägre
social status än majoritetsspråket övergår till att tala majoritetsspråket (Lambert, 1977 i
Hyltenstam & Stroud, 1991).

Den inlärningsmiljö som ger upphov till den subtraktiva tvåspråkigheten kan leda till en
omdiskuterad typ av tvåspråkighet som kallas för halvspråkighet. Halvspråkighet innebär att
inget av en tvåspråkig persons språk utvecklas tillfredsställande. Detta kan leda till att
personen inte behärskar något språk så bra att han kan uttrycka abstrakta tankar och känslor
(Svensson, 1998). Fenomenet ses som en konsekvens av en ogynnsam språklig miljö och har
fått en negativ klang i debatten om tvåspråkighet (Hyltenstam & Stroud, 1991). Begreppet
halvspråkighet är omdiskuterat och forskare är oense om det överhuvudtaget existerar. Det har
inte gjorts några studier som entydigt visar på att halvspråkighet finns (Svensson, 1998).

Halvspråkighet har liksom tvåspråkighet definierats på en rad olika sätt. Enligt Skutnabb-
Kangas är de flesta definitioner kompetensdefinitioner. Nils Erik Hansegård definierar
halvspråkighet på följande sätt: ”ett halvt behärskande av svenskan och ett halvt behärskande
av modersmålet” (Hansegård 1972, i Skutnabb-Kangas1981, s. 261). En annan definition
lyder: ”att barnet aldrig lär sig att uttrycka sig fullständigt på någotdera språket, utan blir
halvspråkigt” (Resolution, 1973 i Skutnabb-Kangas, 1981, s. 261).

2.4 Språk och språkutveckling

Språkets funktion
Genom språket får vi kontakt med andra människor. För att behärska ett språk måste vi känna
till den språkliga koden. Den språkliga koden talar om på vilket sätt språket är uppbyggt av
ordförråd, grammatik, fonologi och semantik (Hyltenstam & Wassén, 1984). Dessutom måste
vi veta hur den språkliga koden ska användas i kommunikation med andra människor. Detta
kallas för det pragmatiska regelsystemet (Hyltenstam & Stroud, 1991). Språket har dessutom
olika språkliga funktioner som vi också måste behärska. Språkets direktiva funktion
innefattar till exempel befallningar, frågor, vädjanden och uppmaningar. Yttranden av det här
slaget vill få den tilltalade att utföra något. Språkets informerande funktion innebär att vi kan
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berätta om och beskriva händelser och objekt i vår omgivning. Den expressiva funktionen gör
att vi kan uttrycka känslor. Språket har också en kontaktreglerande funktion, vilket innebär att
vi kan föra ett samtal där innehållet har en underordnad roll. Det kan till exempel gälla samtal
för att skapa kontakt eller yttranden som visar att vi vill fortsätta samtalet (Hyltenstam &
Wassén, 1984). När språket används i direktiva, informerande, expressiva och kontakt-
reglerande syften ses språket som ett kommunikationsmedel (Hyltenstam & Stroud, 1991).

Språket har också en gruppsammanhållande funktion. Människor talar på olika sätt trots att de
talar samma språk. Detta kan bland annat bero på var i landet man kommer ifrån, vilken social
ställning man har och hur gammal man är. Det sätt man talar på markerar grupptillhörighet,
eftersom man ofta känner samhörighet med de som talar som en själv (Hyltenstam & Wassén,
1984). En person som flyttat till ett nytt land känner ofta stark samhörighet med andra
personer från samma land, bland annat på grund av att de talar samma språk (Svensson,
1998). Språket fungerar här som ett medel för social organisation (Hyltenstam & Stroud,
1991).

Språket har även en kognitiv funktion, eftersom det används vid tänkandet, problemlösning
och styrning av det egna handlandet. Hyltenstam & Stroud menar dessutom att språket har
stor betydelse när det gäller kulturskapande och kulturbevarande, eftersom språket gör så att
en grupps kultur kan föras vidare från en generation till en annan (Hyltenstam & Stroud,
1991).

Olika teorier om barns språkutveckling
I den litteratur jag kommit i kontakt med presenteras ett flertal teorier om hur barns
språkinlärning går till. De olika teorierna har varit populära vid olika tidpunkter (Svensson,
1998). Lightbown & Spada (1993) presenterar tre centrala synsätt som var och en försöker att
förklara hur barn lär sig ett språk. Dessa är den behavioristiska teorin, den nativistiska teorin
och den interaktionistiska teorin. Även Arnberg (1988) lyfter fram ett antal teorier om barns
språkutveckling som hon menar i samspel påverkar språkutvecklingen. Dessa teorier betonar
olika aspekter som betydelsefulla för språkutvecklingen.

Det behavioristiska synsättet grundar sig på att människan tillägnar sig ett språk genom
imitation och vanebildning. Detta var den första formella teorin om barns språkutveckling och
enligt detta synsätt är omgivningen den viktigaste faktorn, eftersom språkinlärningen sker
med hjälp av positiv förstärkning (Arnberg, 1988). Pavlov och Skinner är förespråkare för den
behavioristiska teorin (Svensson, 1998). Barn imiterar ljud och språkmönster och får då
beröm av sin omgivning. Genom positiv förstärkning uppmuntras barnet till fortsatt imitation.
Barnet imiterar och tränar och med tiden formar barnet vanor som bygger på det korrekta
sättet att använda språket. Enligt detta synsätt är språklig stimulans mycket viktigt och
kvalitén på det språk barnet kommer i kontakt med har stor betydelse för utvecklandet av
barnets språk (Svensson, 1998).

Lightbown & Spada ställer sig kritiska till den behavioristiska teorin och menar att den långt
ifrån kan vara den enda förklaringen till varför människan lär sig ett språk. Genom att lyssna
på hur små barn uttrycker sig inser man snabbt att de uttrycker sig på ett sätt som tydligt visar
att det inte kan vara ett resultat av härmning av de vuxnas språk. Lightbown & Spada menar
dock att imitation mycket väl kan förklara vissa aspekter av barns tidiga språkutveckling
(Lightbown & Spada, 1993). Arnberg påpekar att forskning av olika slag har visat att
härmning spelar en viktig roll vid språkinlärningen. Barn tar till sig det språk de hör i sin
omgivning och de kan inte lära sig ett språk utan att komma i kontakt med personer som talar
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det. Det är vanligt att barn tar till sig bitar av språk som de sedan imiterar utan att egentligen
förstå delarnas betydelse. Vanligt är också att barn imiterar vuxnas yttrande genom att dra
ihop orden till ett koncentrerat yttrande där bara de viktigaste orden finns representerade. Men
liksom Lightbown & Spada anser Arnberg att härmning bara är en av många aspekter som har
betydelse för språkinlärningen (Arnberg, 1988).

Nativisternas synsätt bygger på Noam Chomskys teori om språkinlärning som han
publicerade i mitten av 60-talet (Svensson, 1998). Chomsky hävdar att barn är biologiskt
förprogrammerade att lära sig språk och att språket utvecklas liksom andra biologiska
funktioner när barnet nått en viss ålder och mognad (Lightbown & Spada, 1993).

Chomsky reagerade starkt mot det behavioristiska synsättet och menade att yttre förstärkning
inte kunde förklara alla aspekter av barns språkinlärning, så som till exempel
språkinlärningens kreativitet och hastighet. Ett av Chomskys argument för att det hos barn
finns en medfödd förmåga att lära sig språk grundar sig på att de allra flesta av världens barn
lär sig språk vid ungefär samma ålder och på ett likartat sätt (Arnberg, 1988).
Språkinlärningen sker trots att barnen vid samma ålder inte förväntas lära sig något annat som
är lika komplicerat och kognitivt krävande (Lightbown & Spada, 1993).

Chomsky menar att barn vet mer om språkets struktur än vad de kan ha snappat upp i den
språkliga omgivningen. Språket som omger ett barn är dessutom fullt av förvirrande och
missvisande information, så som till exempel ofullständiga meningar och felsägningar.
Chomsky hävdar att barn är födda med en särskild förmåga att själva  komma underfund med
de grundläggande reglerna i ett språksystem. Denna förmåga har sitt ursprung i något som
Chomsky kallar för Language Acquisition Device (LAD) (Lightbown & Spada, 1993). LAD
kan ungefärligt översättas till Anordningen för språktillägnande och den anses vara inbyggd i
hjärnan. Chomsky menar att LAD innehåller ett antal universella principer för
språktillägnande. Enligt den nativistiska teorin finns alltså de grundläggande reglerna för hur
man formar grammatiska yttranden redan i hjärnan när barnet föds. När barnet kommer i
kontakt med språket och är moget aktiveras LAD (Arnberg, 1988). Termen LAD används
sällan i nyare litteratur av Chomsky, istället använder han termen Universal Grammar när han
refererar till barnets medfödda grammatiska förmåga (Lightbown & Spada, 1993).

Enligt det nativistiska synsättet finns det en kritisk tidpunkt för språkinlärning. Om inte
den biologiska språkfunktionen stimuleras inom en viss tidsperiod kommer den inte att
fungera. Puberteten ses som en kritisk period och om barnet, på grund av till exempel dövhet
eller extrem isolering, inte har lärt sig sitt första språk innan puberteten kommer barnet ha
stora svårigheter att utveckla ett välfungerande språk (Lightbown & Spada, 1993).

Den nativistiska teorin utsattes för kritik i slutet av 1960-talet eftersom den av många forskare
ansågs vara allt för begränsad. Kritiken grundade sig på åsikten att språkinlärning handlar om
så mycket mer än att behärska ett grammatiskt system. Den nativistiska teorin tar enligt
kritikerna ingen hänsyn till betydelsen av barnets kognitiva utveckling i språkutvecklingen.
Dessutom tyckte man att Chomskys teori misstagit sig när det gäller omgivningens betydelse.
Ett av Chomskys skäl till att föreslå en medfödd förmåga som förklaring till barns
språkutveckling var att han tyckte att det språk barnet kom i kontakt med var förvirrande och
fragmenterat och därför inte kunde ligga till grund för barnens språkutveckling.
Forskningsresultat har emellertid visat att föräldrar anpassar sitt språk efter barnets språkliga
nivå på ett sätt som verkar vara ytterst gynnsamt för barnets språkliga utveckling. Dessa
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forskningsresultat emotsäger tanken att en medfödd LAD ensamt skulle vara förklaringen till
barns språkutveckling (Arnberg, 1988).

I de teorier som grundar sig på yttre förstärkning och en medfödd förmåga är barnets roll
ganska passiv. Ytterligare en teori om barns språkinlärning betonar barnets aktiva roll i
språkinlärningen. Detta förnekar inte förstärkningens och den medfödda förmågans betydelse,
men barnet har enligt denna teori en inre motivation att förstå och kunna förklara världen. Det
har också ett socialt behov av att kommunicera och samverka med andra. Enligt Piaget
anpassar barnet den information som finns i omgivningen till den uppfattning om världen det
själv har byggt upp. Barnet omformar denna uppfattning när den nya informationen inte
passar in. På så sätt utvecklar barnet ett bättre sätt att förstå omvärlden. Detta sker utan
påverkan av andra, eftersom det enligt Piaget är ett medfött behov. Enligt denna teori ses
språkinlärningen som något som tillägnas på samma sätt som annan kunskap (Arnberg, 1988).
Svensson (1998) kallar Piagets synsätt för den kognitiva teorin, eftersom den utgår från att
den kognitiva utvecklingen ligger till grund för språkinlärningen.

Den interaktionistiska teorin betonar den språkliga omgivningens betydelse i samspel med
barnets medfödda förmåga att lära sig ett språk. Interaktionisterna anser att de vuxnas roll i
samspelet med barnet är viktig för språkutvecklingen och menar att det språk de vuxna
använder när de samtalar med barnet har en avgörande betydelse för språktillägnandet.
Lightbown & Spada betonar vikten av vad de kallar för ”Caretaker talk” och menar då det
sätt som vuxna talar till barn på när de försöker att anpassa språket till barnets språkliga nivå.
Detta kan till exempel vara att använda korta enkla meningar, att prata långsammare, att
variera intonationen, att göra många upprepningar, samt att repetera det barnet sagt fast
grammatiskt korrekt (Lightbown & Spada, 1993).

Även Arnberg lyfter fram betydelsen av föräldrarnas sätt att anpassa sitt språk när de talar
med sina barn. Hon menar att detta anpassade tal verkar vara idealiskt när det gäller att hjälpa
barn att utveckla sitt språk. En annan viktig funktion som den vuxne har i samtalet med ett
barn är vad Arnberg kallar ”omformning”. Detta innebär att den vuxne utvidgar eller ändrar
barnets yttranden till ett grammatiskt korrekt yttrande utan att innebörden i det barnet sagt
ändras. Barnet behöver stimulans och stöd av de vuxna för att utvecklas språkligt, men det
behöver också få tid till sig själv. När barnet är ensamt får det tillfälle att pröva sina
erfarenheter och nya idéer om hur språket hänger ihop (Arnberg, 1988).

Vygotsky menar att språket är det verktyg som krävs för att det mänskliga tänkandet ska
utvecklas. Han är av den uppfattningen att språkutvecklingen inte kan förklaras utifrån
medfödda anlag. Vygotsky ser språket som ett socialt fenomen som utvecklas för att
människor ska kunna kommunicera med varandra. Barnets språk utvecklas i ett socialt
sammanhang och utvecklingen går från det sociala till det individuella. Språket är till en
början endast socialt och kommunikativt, men sedan utvecklas även ett egocentriskt språk
som används som tankeredskap (Arnqvist, 1993)

Lightbown & Spada anser att det finns bevis för både den behavioristiska, den nativistiska
och den interaktionistiska teorin, men att de inte ensamma kan stå som förklaring till hur barn
tillägnar sig ett språk. De gör därför ett försök att förena behavioristernas, nativisternas och
interaktionisternas synsätt genom att låta de olika teorierna förklara olika delar av barns
språkutveckling. Behavioristernas tankar förklarar då bland annat hur betydelsen av ord och
vissa språkliga rutiner lärs in. Det nativistiska synsättet förklarar hur barn tillägnar sig
språkets komplexa grammatik och interaktionisternas tankar är nödvändiga för att kunna
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förklara hur barnet lär sig att använda språket på ett korrekt sätt i samtal med andra
(Lightbown & Spada, 1993).

Även Arnberg (1988) betonar att det inte finns någon teori om barns språkutveckling som
ensam kan ge en tillfredsställande förklaring till hur den går till. Hon menar liksom
Lightbown & Spada att var och en av teorierna kan bidra till att förklara vissa aspekter av den
komplicerade språkutvecklingen. Arnberg tar stöd av den brittiske barnspråksforskaren
Gordon Wells. Han uttrycker följande tankar:

”Företrädare för de olika teorierna tenderar att lägga fram dem så som om de stod i
konkurrensställning till varandra, men det är troligen bättre att uppfatta det så att var och en
bidrar kumulativt till en allt mer utfylld förklaring. Det är vår uppfattning att varje ny
tyngdpunkt progressivt berikar den redogörelse som kan ges över utvecklingen.” ( Wells,
1981 i Arnberg, 1988, s. 65).

Det som ofta skiljer forskares syn på barns språkutveckling är vilken betydelse omgivningen,
respektive den medfödda förmågan hos barnet har för utvecklingsprocessen. Forskarna är
ibland oense om vilken av dessa faktorer som är viktigast, men man kan dock säga att de allra
flesta forskare inom området ser den språkliga utvecklingen som ett komplicerat samspel
mellan miljöfaktorer och medfödd förmåga (Arnberg, 1988).

Barns språkliga utvecklingsprocess
Det förekommer, som framgår av texten ovan, olika synsätt rörande hur barnet tillägnar sig ett
språk. Man kan också studera hur den språkliga utvecklingsprocessen ser ut, det vill säga
vilka färdigheter barnet utvecklar i olika åldrar. Det finns ett normalt utvecklingsmönster,
men precis som när det gäller tillägnandet av andra färdigheter lär sig barn språk olika snabbt.
När en människa ska lära sig ett nytt språk måste hon lära sig att behärska olika delar av det
komplicerade språksystemet. Bland annat så måste man lära sig språkets fonologi, morfologi,
syntax, semantik och pragmatik.

Inlärningen av språkets ljudsystem eller språkets fonologi som det också kallas, startar i
sprädbarnsåldern. Redan vid en månads ålder kan barn skilja vissa språkljud från andra.
Utvecklingen följer sedan ett visst mönster som antas vara likartat för alla världens barn.
Däremot varierar den ålder vid vilken ljudsystemet behärskas med det språk som lärs in.
Svenska barn lär sig vanligen detta när de är mellan fem och sju år gamla.

Inlärning av hur man bildar ord och sätter ihop dessa till alltmer invecklade yttranden tillhör
språkets syntaktiska system. Det vanliga är ett barn säger sitt första ord när det är omkring ett
år gammalt. De första orden hör ofta ihop med sådant som är viktigt i barnens liv. Vid två års
ålder klarar barnet av att göra tvåords yttranden. Dessa yttranden kallas ibland för telegrafiska
yttranden, eftersom de utelämnar ord som inte är så viktiga och bara tar med ord som är rika
på mening. När barnet är runt fyra år kan det uttrycka ganska komplicerade satser och språket
utvecklas till att mer och mer likna de vuxnas tal. Det är dock först i tolvårsåldern som alla de
syntaktiska mönster som används i språket är fullt utvecklade.

Ett barn måste också utveckla språkets semantiska sida. Detta innebär att lära sig ordens
mening och hur de kan kombineras för att bilda meningsfulla satser (Svensson, 1998). Barnets
ordförråd utvecklas snabbt i förskoleåldern. Något som är vanligt när det gäller barnets
utveckling av ordförrådet är att de över- eller undergeneraliserar ordens betydelse och ger
dem en vidare respektive en snävare betydelse än vad de egentligen har. Utvecklingen av
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ordens innebörd pågår ständigt. Nya ord läggs till och innebörden av ord som redan finns
utvecklas vidare (Arnberg, 1988).

En annan viktig del av språkutvecklingen är att lära sig att behärska språkets pragmatiska
sida, vilket innebär att lära sig hur man använder språket i kommunikation med andra. Barnet
måste lära sig olika samtalsregler, så som till exempel turtagningsregler och artighetsformer.
Det måste också lära sig att behärska olika språkkoder så som formella och informella stilar,
samt att kunna använda språket för olika ändamål, till exempel för att ställa frågor, begära
saker, ge order, be om ursäkt och uttrycka instämmande/meningsskiljaktighet (Arnberg,
1988). Inlärningen av samtalsregler börjar redan vid spädbarnsåldern, eftersom vuxna ofta
behandlar ett spädbarns jollrande som en del av ett samtal (Svensson, 1998). Den brittiske
barnspråksforskaren Gordon Wells menar att språkinlärningen på grund av detta upplevs som
kommunikation redan från början. Långt innan barnet kan tala har det varit med om att delta i
ett samtal och på så sätt utvecklas språket och förmågan att använda det på rätt sätt i
samtalssituationer (Wells, 1981 i Arnberg, 1988). Utvecklingen av den kommunikativa
förmågan sker sedan genom hela barndomen (Arnberg, 1988).

2.5 Olika språkfenomen vid andraspråksinlärning

I samband med tvåspråkighet och inlärning av ett andra språk uppkommer ofta olika typer av
språkfenomen. Jag tar nedan kortfattat upp några av de mest typiska fenomen.

Kodväxling innebär att en person använder två språk växelvis i samma samtal. Det finns ett
antal förklaringar till varför kodväxling uppstår. Det kan bland annat bero på förändringar i
samtalssituationen, till exempel att man börjar prata om något som man oftast brukar prata om
på det andra språket. Det kan även bero på att en ny person kommer in i samtalet (Hyltenstam
& Stroud, 1991). Kodväxling kan i vissa fall vara ett tecken på flexibilitet och språklig
medvetenhet. I andra fall kan det tyda på bristande språkförmåga, så som till exempel dåligt
ordförråd. Det kan också ske på grund av bekvämlighet eller för att man inte hittar det ord
man söker tillräckligt fort (Svensson, 1998). Arnberg menar att kodväxling kan uppstå
eftersom talaren tycker att vissa ord och begrepp är lättare att uttrycka på det andra språket.
Det kan också vara ett medel för att skapa en speciell kommunikationseffekt eller för att
utesluta någon från samtalet. Kodväxling kräver i de flesta fall att den man pratar med
behärskar båda språken och är en naturlig strategi för kommunikation hos de människor som
kan tala flera språk (Arnberg, 1988).

Språkblandning innebär att ett barn använder två olika språk omväxlande när det pratar.
Språkblandning sker ofta hos små barn som ännu inte är medvetna om att de har tillgång till
två språk. Språkblandningen försvinner successivt med tiden och är ovanlig hos barn som fyllt
fyra år. Arnberg skiljer på kodväxling och språkblandning eftersom språkblandningen till
skillnad från kodväxlingen sker omedvetet (Arnberg, 1988).

Transfer är en term som används för att beteckna överföring från modersmålet till det nya
språket. Om språken har en snarlik uppbyggnad på den punkt som överföringen sker kan
resultatet bli mycket bra i det nya språket. Om däremot språken skiljer sig åt kommer
personen att göra fel i uttal, grammatik och val av ord. När språken har skillnader i sin
uppbyggnad brukar man kalla överföringen från modersmålet till det nya språket för
interferens (Hyltenstam & Stroud, 1991). Interferens uppstår således när det ena språket
ofrivilligt inverkar på det andra, trots att personen har lärt sig skilja på de båda språken. Det
kan yttra sig i bland annat uttal, intonation, ordval, grammatik och satsbyggnad. Interferens är
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även vanligt förekommande i idiomatiska uttryck som översätts direkt från det ena språket till
det andra med samma ordföljd. Interferens är ett fenomen som är svårt att komma ifrån i en
situation där det ena språket är starkare än det andra, så som till exempel är fallet när det
gäller svenskans interferens på invandrarbarns modersmål på grund av att svenskan är
dominerande i barnens liv. Interferens är vanligt i början av utvecklingen av ett nytt språk
eller när språkstrukturerna för de båda språken liknar varandra mycket. Det är även en vanlig
företeelse när ett barn är tvingat att använda sitt andra språk på en avancerad nivå innan det är
redo för det, till exempel i skolan. Dessa problem uppstår inte i lika stor utsträckning om
barnet får möjlighet till lika stor kontakt med båda språken, så som till exempel är fallet i
tvåspråkiga samhällen (Arnberg, 1988). Weinreich definierar interferens som ett fenomen
som förekommer hos tvåspråkiga då de gör språkfel på grund av att de behärskar mer än ett
språk (Weinreich, 1953, i Svensson, 1998).

Ytflyt är ett begrepp som används för att beteckna det tal många invandrarbarn använder sig
av. Barnen lär sig snabbt att prata flytande med ett korrekt uttal. Deras tal låter svenskt och de
kan tala om vardagliga, konkreta händelser. Språket har dock ingen djupare struktur.
Skutnabb-Kangas liknar det ytliga talet med en vacker näckros som under en lång tid flyter på
ytan utan rötter (Skutnabb-Kangas, 1981). Det är viktigt att komma ihåg att barnet trots att
dess tal låter svenskt, ändå kan ha svårt att använda språket för att föra olika resonemang och
för att lösa problem. Ordförrådet är torftigt och barnet använder språket ytligt. Många
invandrarbarn lär sig snabbt att dölja att de inte förstår. Det är viktigt att man som lärare är
medveten om detta, så att man kan hjälpa barnen på bästa sätt i olika inlärningssituationer
(Svensson, 1998). Det är väldigt viktigt för invandrarbarnens fortsatta skolgång, att man som
lärare inte låter sig luras av det språk som finns på ytan. Under ytan saknas ofta det ordförråd
och den ordförståelse som svenska barn har, vilket kan skapa stora svårigheter om de för
tidigt anses klara klassrumsundervisningen (Cerú, 1993).

2.6 Barns språkutveckling och tvåspråkigheten

Många forskare är överrens om att språkinlärningsprocessen hos tvåspråkiga barn liknar den
hos enspråkiga barn på många sätt. De menar att den tvåspråkiga utvecklingen följer liknande
mönster som den enspråkiga. Det är dock viktigt att komma ihåg att inlärningen av
modersmålet skiljer sig från andraspråksinlärningen på vissa punkter (Arnberg, 1988,
Svensson, 1998).

Lightbown & Spada menar att de teorier som finns om andraspråksinlärning liknar de som
presenterats om förstaspråksinlärning. En del teorier bygger således på medfödda förmågor,
andra poängterar miljöns betydelse och andra koncentrerar sig på ett samspel mellan dessa
faktorer. Även om teorierna liknar varandra, menar Lightbown & Spada att det finns
skillnader mellan ett barn som lär sig sitt modersmål och en person som lär sig ett andra
språk. Dessutom finns det skillnader vad det gäller personliga egenskaper och omständigheter
under vilka språket lärs in (Lightbown & Spada, 1993).

Det tvåspråkiga barnet går i stort sett igenom samma utvecklingsprocess som det enspråkiga
barnet och måste lära sig att behärska samma delar av språket som det enspråkiga (Arnberg,
1988). Barnet lär sig alltså först att uttrycka ettordssatser för att sedan gå över till
tvåordssatser. Med tiden utvecklas barnet grammatiskt och kan då uttrycka svårare och mer
komplicerade satser, precis som är fallet vid enspråkig utveckling. Vissa forskare har hävdat
att tvåspråkiga barn är senare än enspråkiga barn med att säga sitt första ord, men enligt
Svensson finns det inga bevis för att så är fallet. Däremot kan det hända att tvåspråkiga barn



15

inte har ett lika stort ordförråd i de språk de talar om man jämför med enspråkiga talare av
respektive språk. Ordförrådet i sig är dock inte mindre än hos ett enspråkigt barn. Istället
fördelas vissa ord mellan språken (Svensson, 1998).

Den stora skillnaden mellan enspråkiga och tvåspråkiga barns språkutveckling är att det
tvåspråkiga barnet har två språk som det måste komma underfund med, istället för ett. Det har
på grund av detta sagts att tvåspråkiga barns språkinlärning är dubbelt så krävande som
enspråkigas. Denna åsikt har kritiserats av många. Kritikerna håller med om att ett tvåspråkigt
barn har mer att lära än ett enspråkigt, men att det inte rör sig om dubbelt så mycket. Dels
därför att tvåspråkiga sällan behärskar de båda språken lika bra inom alla områden. Dels
därför att de olika språken ofta har vissa aspekter gemensamt, till exempel när det gäller
ordens mening. (Arnberg, 1988).

Utvecklingsmönstret för tvåspråkiga barn liknar alltså de enspråkigas. Svensson menar dock
att det är viktigt att tänka på att det är långt ifrån säkert att utvecklingstakten är densamma
(Svensson, 1998). Detta beror troligtvis på att det ena språket ofta får en mer framskjutande
roll i barnets liv. Konsekvensen av detta blir dels att det ena språkets utveckling går
långsammare än hos enspråkiga som lär sig samma språk. Dels inverkar det starkare språket
ofta på det svagare (se avsnittet om interferens ovan) (Arnberg, 1988).

Andraspråksinlärningen skiljer sig från modersmålsinlärningen på ytterligare ett sätt.
Modersmålets utveckling är starkt bunden till känslor. Den intellektuella aspekten kommer
först efteråt. När man lär sig ett andra språk successivt sker utvecklingen på motsatt sätt.
Språket blir ett intellektuellt redskap långt innan de känslomässiga aspekterna utvecklas. Ofta
kan det verka som om barnets förmåga att tala det nya språket ökar snabbt. Detta kan vara
fallet i vardagliga situationer som barnet ofta kommer i kontakt med. Det är dock viktigt att
komma ihåg att barnet i andra situationer till exempel i komplicerade resonemang under en tid
kan ha stora svårigheter (se avsnittet om ytflyt ovan)(Svensson, 1998).

Hyltenstam & Wassén skiljer på andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning.
Andraspråksinlärning innebär att en person lär sig ett nytt språk i en omgivning där detta
språk talas. Personen snappar upp ord och uttryck och försöker att på egen hand komma fram
till hur språket är uppbyggt. Främmandespråksinlärning däremot innebär att en person lär sig
ett språk genom formell undervisning, utan naturlig kontakt med infödda talare av det aktuella
språket. Även Hyltenstam och Wassén anser att andraspråksinlärningen liknar
förstaspråksinlärningen. De menar att det finns många likheter mellan första och
andraspråksinlärning, särskilt när det andra språket lärs in informellt, det vill säga när det sker
på egen hand utan undervisning i den miljö där språket talas (Hyltenstam &Wassén, 1984).

Det finns olika strategier för hur ett barn tillägnar sig två språk. De är ovan omnämnda som
simultan och successiv tvåspråkighet. Det är inte bara enspråkiga och tvåspråkiga barns
språkutvecklingsprocesser som kan skilja sig åt. Processen ser dessutom annorlunda ut för
barn som lär sig två språk simultant och för de som lär sig dem successivt. Det är vanligt att
barn som är simultant tvåspråkiga till en början har svårt att skilja språken åt. De är inte
medvetna om att de är tvåspråkiga och blandar därför språken när de pratar. En del hävdar att
ett tvåspråkigt barn har ord för begrepp, ting o.s.v. bara på det ena språket och att
överlappningen är liten.

Svensson menar att det finns två olika strategier för hur ett barn som är simultant tvåspråkigt
lär sig att skilja de båda språken åt. Det ena synsättet innebär att barnet måste lära sig att
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skilja på de båda språkens ordförråd och grammatik, det vill säga göra en lexikalisk och
syntaktisk uppdelning innan det kan ta till sig de båda språken ordentligt. Detta sker
successivt allteftersom barnet lär sig mer om de båda språken (Svensson, 1998).
Uppdelningsprocessen sker gradvis allteftersom barnet blir mer och mer medvetet om att det
har två språk i sin omgivning. Barnet lär sig mer om sina två språk och fördelar troligen
språken efter hur de låter. Språkblandningen blir sedan allt ovanligare efter fyraårsåldern. Det
är vanligt att ett språk sedan dominerar det andra och påverkar det svagare när det gäller till
exempel grammatik, ordföljd, uttal och intonation. Slutligen uppstår en balans mellan de två
språken. Barnet har ofta sedan lätt för att skifta dominerande språk om förhållanden i barnets
liv ändras. Det kan till exempel gälla vid längre utlandsvistelse eller vid flytt. Om man har
uppdelningsprocessen i åtanke kan man säga att tvåspråkiga barns språkinlärning är svårare
än de enspråkigas (Arnberg, 1988). Ett annat synsätt är att barnet håller isär språken redan
från början, men att det koncentrerar sig på det ena språket först och sedan urskiljer det andra
språket med detta som utgångspunkt (Svensson, 1998).

Voltera & Taeschner hävdar att barnet till en början skiljer de båda språken åt genom att
förknippa dem med olika personer och olika miljöer. De anser att ett barn är verkligt
tvåspråkigt först när det slutar att dela upp folk efter språk (Voltera & Taeschner, 1978 i
Svensson, 1998). En annan förklaring till hur barnet lära sig att skilja de två språken åt är att
det studerar hur de vuxna använder språken och att detta är till stor hjälp i
uppdelningsprocessen. Ytterligare en orsak till att barnet lär sig att skilja språken åt kan vara
att det misslyckas med att kommunicera, på grund av att mottagaren inte förstår det språk
barnet valt. Medvetenheten om tvåspråkigheten kan öka dramatiskt på grund av detta, menar
Arnberg (Arnberg, 1988).

Successiv tvåspråkighet uppstår ofta i familjer där båda föräldrarna talar samma
minoritetsspråk och barnet inte kommer i kontakt med majoritetsspråket förrän det blir
gammalt nog att leka med barn utanför hemmet eller när familjer invandrar till ett nytt land
efter det att barnen lärt sig sitt modersmål (Arnberg, 1988). Denna typ av tvåspråkighet kan
man som lärare möta hos många invandrarbarn i skolan. Vid denna typ av tvåspråkighet har
barnet inga stora problem med att skilja språken åt, vilket är fallet vid simultan tvåspråkighet.
Detta eftersom det första språket ofta är väl förankrat hos barnet innan det andra språket lärs
in (Svensson, 1998).

När det gäller den successiva tvåspråkigheten diskuterar forskarna på vilket sätt det första
språket inverkar på inlärningen av det andra språket. Tidigare studerade man de fel ett barn
som lärde sig ett andra språk gjorde och antog att felen berodde på interferens från
modersmålet. Så är fallet till en viss del, men man har nu också inriktat sig på att felen har
likheter med de fel som barn gör när de lär sig sitt första språk. Vissa fel kan alltså även bero
på ett allmänt utvecklingsmönster som alla barn går igenom när de lär sig ett språk. Andra fel
kan bero på det faktum att barnet försöker att kommunicera på ett språk som det ännu inte
behärskar. Det är då inte konstigt att vissa regler förenklas eller övergeneraliseras (Arnberg,
1988).

Både den simultana och den successiva tvåspråkigheten kan leda till att barnet utvecklar en
hög grad av tvåspråkighet. Det finns för- och nackdelar med båda strategierna och det är inte
känt vilken av dem som är lättast (Arnberg, 1988). Svensson påpekar att både den simultana
och den successiva tvåspråkigheten kan leda till en funktionell uppdelning av språken,
eftersom personen behärskar språken olika bra i olika sammanhang. Detta bottnar i att
språken lärts in i olika sammanhang och tillsammans med olika personer (Svensson, 1998).
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En stor fördel med den simultana tvåspråkigheten är enligt Arnberg att barnet till en början
inte är medvetet om att det har kunskaper i två språk. Det kan bidra till att man kommer ifrån
det motstånd mot att lära sig ett nytt språk som kan finnas hos ett äldre barn som upplever att
det redan har ett fungerande språk. En annan fördel är att yngre barn har lättare för att få fram
många olika typer av ljud. Detta kan man ha nytta av när man lär sig ett språks ljudsystem
(Arnberg, 1988).

Fördelarna med den successiva tvåspråkigheten kan vara att ett äldre barn har större kunskap
om världen och språk i allmänhet. Detta kan det dra nytta av vid språkinlärningen. En annan
fördel med att vänta med införandet av majoritetsspråket är att äldre barn har ett mer utvecklat
minne och en större förmåga att lösa problem och lära in regler, vilket de kan dra nytta av i
språkinlärningen. Detta betyder dock inte att man måste vänta med att införa majoritets-
språket. (Arnberg, 1988).

Det finns olika forskningsrön angående när det andra språket bör införas vid successiv
tvåspråkighet. En del forskare hävdar att man bör få en chans att utveckla ett första språk
innan ett andra språk införs, för att undvika att den känslomässiga, sociala och intellektuella
utvecklingen störs. Arnberg menar dock att det inte finns belägg för detta när det andra
språket lärs in inom familjen. Tvärtom har dessa situationer visat sig vara positiva för barnets
utveckling. Dessutom är det så att en stor del av världens barn växer upp med två språk.
Om det däremot gäller införandet av ett andra språk i formella inlärningssituationer kan det
skapa problem för barnet, menar Arnberg. Detta bland annat för att inlärning är betydligt
svårare på ett språk man inte behärskar. Det kan då leda till att barnet halkar efter i
skolarbetet, vilket i sin tur kan sätta spår i barnets självuppfattning. Många forskare, så som
bland annat Löfgren, Arnberg och Skutnabb-Kangas, har därför påpekat vikten av
undervisning på minoritetsspråket så länge barnet inte behärskar det andra språket tillräckligt
bra (Arnberg, 1988).

Barn använder sig av olika strategier när de ska lära sig ett nytt språk. De kan till exempel
använda sig av sitt första språk, övergeneralisera och förenkla regler (Arnberg, 1988). Alla
som lär sig ett andra språk har redan kunskap om hur ett språk kan vara uppbyggt. Detta kan
vara en fördel, men det kan också leda till att personen gör språkfel baserade på sitt första
språk (Lightbown & Spada, 1993). Svensson menar att andraspråksinlärningen utvecklas på
två sätt. Dels genom ett medvetet språkinlärande, dels genom ett omedvetet. Till en början är
modersmålet mycket mer utvecklat än det andra språket och barnet har nytta av det första
språket på många sätt (Svensson, 1998). Det är vanligt att ett barn lär sig ett språk genom att
utgå från helheten, det vill säga de hela meningarna, istället för att utgå ifrån ord. Detta gör
det möjligt att snabbt kunna kommunicera med andra (Arnberg, 1988). Barnet bryter sedan
ned meningarna och lär sig på så sätt nya ord, som de kan använda för att bilda nya meningar.
I detta avseende blir det tydligt att barn och vuxna lär sig språk på lite olika sätt. Istället för att
utgå från helheten när de ska tillägna sig ett nytt språk, drar vuxna ofta paralleller från sitt
modersmål. För att kunna åstadkomma detta krävs det en förmåga till abstrakt tänkande som
barn ofta inte utvecklat förrän i tolvårsåldern (Svensson, 1998). Givetvis finns det, liksom
inom andra områden, stora variationer mellan barn i hur de går till väga när de tillägnar sig ett
andra språk (Arnberg, 1988).

Något som är vanligt hos tvåspråkiga barn är att det aktiva och det passiva ordförrådet är olika
stort i de båda språken. Det passiva ordförrådet innehåller de ord en person förstår men inte
själv använder. Det aktiva ordförrådet utgörs av de ord som personen använder. Det vanliga
är att ett barn har ett större passivt än aktivt ordförråd på modersmålet. På det andra språket
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kan det aktiva ordförrådet vara större än det passiva vilket gör att barnets tal blir ytligt och att
de själv inte förstår alla ord. Ibland kan det till exempel vara så att det aktiva ordförrådet är de
enda orden barnet kan och förstår. Det är viktigt att man som lärare har detta i åtanke, då det
kan vara mycket svårt att ta till sig en text om man har stora luckor i ordförståelsen. Barn med
dessa brister har svårt för att läsa mellan raderna och gissar ofta med texten som utgångspunkt
(Svensson, 1998).

Svensson anser att tvåspråkighetsutvecklingen i högre grad än den enspråkiga utvecklingen
belyser hur språkutvecklingen går till. Genom att studera barn som utvecklar sin tvåspråkighet
ser man att språkinlärning i stor utsträckning är en social process. Svensson menar att de
sociala kontakterna är väldigt viktiga i tvåspråkighetsutvecklingen, eftersom de ofta gör
barnet motiverat att lära sig det andra språket. Inlärning av ett andra språk hänger även ihop
med inlärning av en ny kultur, som har andra traditioner, normer och sätt att tänka. Det är
viktig för barnets identitet att det får lära sig vad de olika kulturer som språken representerar
står för. Föräldrarna har en viktig roll när det gäller att förmedla sitt kulturarv och sätt att
tänka (Svensson, 1998).

Skutnabb-Kangas lyfter fram ett antal aspekter av språkinlärningen som hon anser är
betydelsefulla ur ett tvåspråkighetsperspektiv. För att behärska ett språk väl måste man ha lärt
sig både denotativa, konnotativa och icke-verbala aspekter av språket. Att behärska språkets
denotativa aspekt innebär att man har kunskap om hur språket refererar till verkligheten. Den
konnotativa aspekten har att gör med vilka associationer, värderingar och känslor de språkliga
uttrycken har i olika sammanhang. För att till fullo behärska ett språk krävs det också att man
lär sig att tyda de icke-språkliga aspekterna av språket. Det kan till exempel gälla att lära sig
att tolka miner, gester, ansiktsuttryck, tonhöjd och intonation. Dessa icke-språkliga aspekter
kan variera betydligt beroende på vilket språk man talar och vilken kultur man tillhör
(Skutnabb-Kangas, 1981).

2.7 Olika faktorer som påverkar barns tvåspråkighet

En persons tvåspråkighet påverkas av olika faktorer. Något som har diskuterats mycket i
samband med tvåspråkighet är ålderns betydelse för språkinlärningen. En vanlig uppfattning
är att barn har lättare för att lära sig språk än vuxna. Viberg menar att denna uppfattning till
viss del är sann, men att man måste skilja på olika delar av språkinlärningen, så som till
exempel uttal, grammatik, ordförråd. Dessutom måste man i detta sammanhang skilja på
inlärningshastighet och andra språkets slutliga nivå (Viberg, 1987). Tingbjörn menar att det är
svårt för en vuxen människa att nå en infödd talares nivå när det gäller de språkfunktioner
som är mest automatiserade. Han syftar då främst på uttal och grammatiska strukturer
(Tingbjörn, 1994).

Mycket av forskningen kring ålderns betydelse för andraspråksinlärningen har koncentrerats
till om det finns en kritisk period för språkinlärning (Viberg, 1987). Lightbown & Spada
menar att det ofta är så att invandrarbarn lär sig att tala det nya språket bättre än sina föräldrar.
Detta förklaras av vissa med att det finns en kritisk ålder för språkinlärning. Enligt detta
synsätt har människan en medfödd förmåga att lära sig språk. Om andraspråksinlärningen inte
sker förrän i puberteten avtar denna förmåga. Den som försöker att lära sig ett andra språk
efter denna kritiska period får lita till mer allmänna inlärningsförmågor. Det finns många
undersökningar som pekar på att man bör starta inlärningen av andraspråket innan puberteten
om man siktar på att lära sig tala det utan brytning. Lightbown & Spada lyfter fram forskning
(Patkowski, 1980) som visar på att det är svårt att tillägna sig ett andra språk på samma nivå
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som en infödd talare, både när det gäller grammatik och uttal, om inlärningen inte startar
förrän man är vuxen eller i övre tonåren. Dessa resultat stöder teorin om att det finns en
kritisk ålder för språkinlärning (Lightbown & Spada, 1993).

Andra forskningsresultat pekar på att äldre inlärare har fördelar när det gäller vissa aspekter
av andraspråksinlärningen. En undersökning gjord av Snow & Hoefnagel-Höhle (1978) visar
resultat som tyder på att vuxna har en tendens att lära sig ett andra språk snabbare än barn i
inledningsskedet, men att barnen med tiden hinner i fatt och förbi om den språkliga
omgivningen är gynnsam. Denna studie förkastar således teorin om att det skulle finnas en
kritisk period för språkinlärning (Lightbown & Spada, 1993). Krashen, Long & Scarella
(1982) formulerar följande generaliseringar angående skillnaden mellan barn och vuxnas
andraspråksinlärning. Angående inlärningstakten menar de att vuxna och äldre barn lär sig
syntax och morfologi snabbare än vad yngre barn gör. Men de menar att de som startar
andraspråksinlärningen som barn ofta når en högre nivå i slutändan än vad de som börjar som
vuxna gör. Detta gäller speciellt uttalsaspekten (Viberg, 1987).

Arnberg delar upp inlärningen av ett andra språk i fyra allmänna beståndsdelar, där de yngre
barnen har lättare för att ta till sig vissa delar, medan äldre inlärare har en fördel när det gäller
andra delar:
• Allmän kognitiv beståndsdel - Äldre barn och vuxna har större kunskap om omvärlden och

en mer utvecklad förmåga att bearbeta information än vad yngre barn har. Därför är det
ofta så att de har lättare för att ta till sig de delar av språket som kräver dessa färdigheter.
Enligt denna tankegång bör äldre barn ha lättare för att lära in nya ord, eftersom de har
tillgång till fler begrepp än vad yngre barn har.

• Särskild språklig beståndsdel - Språkinlärning är en tidskrävande process. Genom att
börja i tidig ålder får ett barn längre tid till språkinlärningen, vilket är nödvändigt för att
ha en möjlighet att tillägna sig vissa grammatiska former. Vissa språkliga strukturer har
också visat sig vara lättare att ta till sig i yngre år. En förklaring till detta kan vara att ett
barn härmar det tal det hör som helheter, medan vuxna lär sig språk på ett mer analytiskt
sätt.

• Känslomässig beståndsdel - Yngre barn har ofta lättare än äldre barn och vuxna för att
utveckla en känsla för språket. Vuxna kan ha svårt för att känna sig avslappnade och
naturliga när de lär sig ett andra språk, eftersom språket inte känns som en del av deras
personlighet. Detta kan påverka motivationen att lära sig ett andra språk.

• Uttalsbeståndsdel - Många undersökningar har visat att yngre barn har lättare för att
utveckla ett uttal som liknar en infödd talares (Arnberg, 1988).

Arnberg anser dock att yttre faktorer har större betydelse för andraspråksinlärningen än vad
åldern har. För att språken ska utvecklas på ett bra sätt krävs det att omgivningen är gynnsam
för språkinlärning och ger tillfälle till att upprätthålla båda språk (Arnberg, 1988). Den
situation i vilken språket lärs in har en avgörande betydelse. Ett barn har ofta mer tid på sig att
lära sig språket innan det tvingas att använda det än vad en vuxen har. Barn som lär sig ett
andra språk i informella situationer har den fördelen att de inte tvingas att prata förrän de är
redo för det. Vuxna kan däremot hamna i en situation där de måste använda sig av språket på
en högre nivå än de egentligen klarar. Ett barn får också fler tillfällen att höra och använda
språket utan att känna pressen att behöva uttrycka sig korrekt (Lightbown & Spada, 1993). En
annan fördel med att starta andraspråksinlärningen tidigt är att man som barn har mindre att
lära för att nå upp till sin åldersnivå. Inlärningen sker oftast i konkreta situationer, vilket även
det är en stor fördel när man ska lära sig ett nytt språk. Dessutom har små barn ofta inga
hämningar och är inte lika rädda för att göra fel som vuxna kan vara (Arnberg, 1988).
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Viberg anser att psykologiska faktorer har stor betydelse för inlärningen av ett andra språk.
Dessa kan delas upp i kognitiva och affektiva faktorer. Till de kognitiva faktorerna hör till
exempel allmän intelligens och språkbegåvning. Intelligensnivån har betydelse för läsning
och språktest, men påverkar inte hörförståelsen och kommunikationsförmågan nämnvärt. Man
kan ha nytta av språkbegåvning i klassrumssituationer men när det gäller inlärning i den miljö
där språket talas har den inte så stor betydelse (Viberg, 1987). Lightbown & Spada poängterar
att alla har olika förutsättningar att lära sig ett andra språk, men att det är svårt att peka ut
några särskilda egenskaper som leder till framgång. De skiljer på att lära sig ett språk
informellt och i ett klassrum. De menar att intelligens har betydelse främst i
klassrumssituationer där läsning, skrivning och språkanalys är av stor vikt. Intelligensen har
dock inte lika stor betydelse när ett språk lärs in informellt. I den informella situationen rättas
man inte lika ofta eftersom det är förståelsen som sätts i fokus. Lightbown & Spada menar att
det är till stor hjälp om man har kommit långt i sin utveckling och är mogen kognitivt om man
ska lyckas med andraspråksinlärningen. De anser också att man har stor nytta av att redan
kunna ett språk när man ska lära sig ett andra språk, eftersom man då vet hur ett språk kan
vara uppbyggt. Nackdelen är dock att man använder sig för mycket av sitt första språk och
gissar med det som bas (Lightbown & Spada, 1993). Kunskaper i ett närbesläktat språk är till
störst hjälp vid inlärningen av ett andra språk (Cerú, 1993).

Till de affektiva faktorerna hör till exempel självuppfattning, hämning, personlighet,
motivation och attityder. Vid inlärning av ett andra språk är det vikitgt att man försöker att
skapa ett tryggt klimat som sänker hämningarna (Viberg, 1987). Forskare hävdar att
motivation och attityder har stor betydelse vid inlärningen av ett andra språk (Viberg, 1987).
Om man har positiva tankar och ett gott förhållande till de som talar språket leder det till att
man känner sig motiverad att lära sig (Lightbown & Spada, 1993). Arnberg lägger stor vikt
vid föräldrarnas roll i barnens tvåspråkighet. Deras attityder gentemot de båda språken, samt
gentemot barnets tvåspråkighet är avgörande för hur bra resultatet blir. Visar föräldrarna att
de tycker att det är positivt att kunna två språk och ha tillgång till två kulturer sprids dessa
tankar till barnet. Det samma gäller för eventuella negativa attityder (Arnberg, 1988).

Motivationen att som invandrare lära sig ett nytt språk påverkas av om man har för avsikt att
stanna i landet (Viberg, 1988). Språket är en stark identifikationskälla och detta kan medföra
att ett barn inte vill tala eller lära sig ett språk om det upplevs som negativt av en eller annan
orsak. Invandrarbarns identitet är starkt förknippad med modersmålet och det är därför viktigt
att detta språk bemöts positivt av omgivningen. Samhället och omgivningens värderingar
spelar en stor roll när det gäller att skapa positiva attityder till tvåspråkighet och andra
kulturer (Svensson, 1998).

Viberg menar att andraspråksinlärning i naturliga miljöer till stor del styrs av sociala och
socialpsykologiska faktorer. Om personen tillhör en språkgrupp som är dominant kulturellt
och ekonomiskt gentemot det språk som ska läras in kan inlärningen bli försvårad. Valet av
förebild påverkar också språket. I vissa fall kan en och samma person tala två varianter av
samma språk. En variant där modersmålet ger en tydlig brytning, vilket symboliserar identitet
med den egna kulturgruppen. Den andra varianten är brytningsfri och signalerar den status
som de infödda talarna har (Viberg, 1987).



21

2.8 Tvåspråkighetens effekter - för- och nackdelar med att vara tvåspråkig

För- och nackdelarna med tvåspråkighet har diskuterats i flera sammanhang. Hyltenstam &
Stroud menar att fördelarna med att ha tillgång till mer än ett språk är många. En tvåspråkig
person har fler möjligheter att komma i kontakt med olika kulturer och människor än vad en
enspråkig person har. Genom att behärska fler språk har man större möjlighet att berika sitt
eget liv och samhället i stort (Hyltenstam & Stroud, 1991). Arnberg menar att en tvåspråkig
person har fler möjligheter att arbeta i andra länder och komma i kontakt med människor från
andra kulturer än vad en enspråkig person har (Arnberg, 1988).

Det har forskats mycket kring tvåspråkighetens inverkan på olika förmågor. Det finns
forskningsresultat som påvisar att tvåspråkiga i jämförelse med enspråkiga har fördelar när
det gäller den kognitiva utvecklingen. Bland annat menar vissa forskare att tvåspråkighet kan
leda till en större och djupare språkförståelse, samtidigt som den ständiga växlingen mellan
språken leder till att man utvecklar ett flexibelt tänkande. Dessutom är det berikande och
utvecklande på många sätt att komma i kontakt med två kulturer, vilket är en vanlig anledning
till att många föräldrar väljer att fostra sina barn tvåspråkigt (Arnberg, 1988).

De nackdelar som har diskuterats i samband med tvåspråkighet går ut på att tvåspråkighet kan
vara negativt för en individs känslomässiga och intellektuella utveckling. De studier detta
tankesätt grundade sig på har visat sig vara bristfälliga, eftersom man inte har tagit hänsyn till
sociala och ekonomiska förhållanden när man valt ut barn till undersökningarna (Svensson,
1998). En annan förklaring kan vara att forskningsresultaten tolkas negativt på grund av
påverkan från majoritetsfolkets negativa attityder gentemot språkliga minoriteter (Hyltenstam
& Stroud, 1991).

Senare forskning visar dock på tvåspråkighetens positiva effekter på den intellektuella
förmågan. Dessa undersökningar har varit bättre utformade. Tillförlitligheten har ökats genom
att man har sett till att de barn man har undersökt har haft en liknande social bakgrund, samt
majoritetsspråket som starkaste språk. Man har också försökt att testa barn som har hög
kompetens i båda språk, det vill säga de med balanserad tvåspråkighet (Arnberg, 1988).
Hyltenstam & Stroud varnar dock för att helt okritiskt anamma de positiva
forskningsresultaten, då de också kan ha påverkats av olika faktorer. Det kan till exempel bero
på hur man valt ut undersökningspersonerna. De barn som undersöks är ofta duktiga på att
tala båda språk och det är oklart om barn som når denna grad av tvåspråkighet redan i förväg
har de intellektuella kvaliteter som anses vara en konsekvens av tvåspråkigheten (Hyltenstam
& Stroud, 1991). När det gäller tvåspråkighetens effekter på barns intellektuella utveckling,
menar Arnberg att det inte finns några undersökningar som övertygande visat på vare sig
positiva eller negativa effekter (Arnberg, 1988).

Svensson anser dock att tvåspråkigheten för med sig fler fördelar än nackdelar och nämner ett
antal områden där tvåspråkiga barn har visat sig prestera bättre än enspråkiga. Hon menar att
den intellektuella utvecklingen gynnas av tvåspråkigheten och att begreppsbildningen hos en
tvåspråkig person är vidare än hos enspråkiga personer. Tvåspråkigheten medför ofta ett
medvetet analytiskt förhållningssätt till språk, vilket gör att tvåspråkiga barn tidigare än
enspråkiga barn lär sig att skilja på ett föremål och dess benämning. De vet att ordet är en
symbol för föremålet och har lättare för att byta ut ord mot nya benämningar. Även
kreativiteten och det originella tänkandet gynnas av tvåspråkigheten, eftersom en tvåspråkig
person tvingas till flexibelt tänkande. Det ständiga växlandet mellan två språk gör att
personen tvingas att fundera över språkens uppbyggnad och jämföra de olika språken. Detta
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sker ofta omedvetet och kan vara en fördel vid lösning av olika typer av problem. Skillnaden
mellan kulturer och tänkesätt stimulerar förmodligen också den intellektuella förmågan
(Svensson, 1998). Cummins menar att tvåspråkiga personer ofta är känsligare för olika typer
av icke-språklig kommunikation, så som till exempel miner, gester och tonfall och lär sig att
tolka dem snabbt (Cummins, 1976 i Svensson, 1998). Tvåspråkiga anses också ha en mer
öppen och tolerant attityd mot andra språkgrupper (Swain & Lapkin, 1981 i Hyltenstam &
Stroud, 1991).

En nackdel med tvåspråkighet kan vara att barnet känner sig förvirrat av att ha två språk.
Detta tar inte Arnberg så allvarligt på, då hon menar att denna förvirring är ganska sällsynt
och i de fall den uppträder väldigt kortvarig (Arnberg, 1988). Undersökningar har också gjorts
gällande tvåspråkighetens inverkan på språkutvecklingen. Taylor (1974) undersökte
tvåspråkighetens inverkan på barns talutveckling. Han fann inga tecken på att tvåspråkiga
barn skulle vara senare än enspråkiga barn med att säga sitt första ord. Däremot har senare
undersökningar visat att tvåspråkiga barn klarar sig sämre i bland annat ordförrådstest på sitt
dominerande språk. Detta förklaras med att tvåspråkiga barn ofta har sämre kontakt med
vardera språk än vad enspråkiga barn har. Därför kan det ta längre tid för tvåspråkiga barn att
uppnå samma nivå som ett enspråkigt barn (Arnberg, 1988).

Undersökningar gällande tvåspråkighetens effekter visar att det finns både för- och nackdelar
med att vara tvåspråkig. Litteraturen pekar på många orsaker till att forskningen ger så olika
bilder av tvåspråkigheten. En anledning till olikheterna kan vara att man har undersökt barn
från olika sociala miljöer och bakgrund (Hyltenstam & Stroud, 1991).  De positiva effekterna
har ofta samband med att barn som undersökts har representerat en majoritetsgrupp där
tvåspråkigheten varit ett val istället för ett tvång. Omvänt har de negativa effekterna att göra
med att de barn som undersökts har tillhört en minoritetsgrupp där tvåspråkigheten har varit
påtvingad. En annan orsak kan vara att man i många undersökningar inte försökt att avgöra i
vilken utsträckning barnen är tvåspråkiga (Arnberg, 1988).

2.9 Tvåspråkighet i skolan – Lpo 94

Skolans viktigaste uppgift är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling
(Kursplaner för grundskolan, 1996). Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,
Lpo 94, ska skolan främja förståelse för andra människor och bidra till elevernas harmoniska
utveckling. Skolverksamheten ska präglas av omsorg om varje elevs välbefinnande och
utveckling. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den
skall ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper. Språk,
lärande och identitetsutveckling hör ihop. Läraren har ett stort ansvar när det gäller att stödja
alla elever i deras språk- och kommunikationsutveckling. Skolan ska bidra till att eleverna
utvecklar ett rikt och nyanserat språk. Ett av målen är att alla elever efter genomgången
grundskola ska behärska det svenska språket så att de kan lyssna och läsa aktivt, samt utrycka
idéer och tankar i tal och skrift. Varje elev har rätt till undervisning som utvecklar förmågan
att kommunicera. Denna typ av undervisning leder till att tilltron till den språkliga förmågan
ökar (Lpo 94).

Följande tankar är hämtade ur Kursplaner för grundskolan ( s 47):
”Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de elever som är berättigade till det och
behöver det skall få undervisning i svenska som andra språk…Språkets betydelse för vår
personliga identitet gör det betydelsefullt att, inom ramen för skolans uppgift lära eleverna att
tala och skriva väl, skapa respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.”
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2.10 Tvåspråkighet i skolan – metoder och idéer

I skolan ska alla elever få en chans att ta till sig kunskap och utveckla sina färdigheter. Skolan
ansvarar för att barnen utvecklas till harmoniska människor. Det är i detta sammanhang
viktigt att undervisningen utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter och behov. Detta
är inte minst aktuellt i den mångkulturella skolan, där barnen har olika språk, kulturer,
erfarenheter och kunskaper med sig från sitt hemland. Det är då betydelsefullt att skolan ser
till att stimulera eleverna till att finna olika sätt att uttrycka sig. Invandrareleverna har rätt att
lämna skolan med båda sina språk väl utvecklade. Bildspråket, dramat och musiken är
ytterligare kommunikationsmedel som kan utvecklas (Cerú, 1993). Dessutom måste skolan
sträva efter att alla elever utvecklar en grundtrygghet (Cerú, 1984).

Fredriksson (1991) menar att skrivandet är en viktig del i svenska som
andraspråksundervisningen. Hon rekommenderar att arbeta efter skrivprocessens principer.
Skrivandet ses då som en process där eleverna arbetar på samma sätt som en professionell
skribent. De samlar idéer, gör utkast och bearbetar detta på flera sätt innan texten är klar.
Eleverna tar hjälp av varandra och ger synpunkter på hur texten kan förbättras när det gäller
innehåll, språk och form. Det är viktigt att eleverna får pröva sig fram när de skriver och att
de får det stöd och den hjälp de behöver. Om eleverna saknar ett ord kan de rita en liten bild,
lämna en lucka eller skriva ordet på sitt modersmål. Inga texter bör rättas med rödpenna.
Istället kan de rättas gemensamt när eleverna markerat de ord de är osäkra på. Läraren har en
viktigt roll i skrivprocessen och det är viktigt att eleverna känner att innehållet till en början är
viktigare än formen. Om eleverna får skriva mycket och ofta kommer de fram till egna regler
och slutsatser. Då behöver inte läraren införa en massa regler som kan leda till rädsla för att
göra fel. Detta arbetssätt utgår från eleverna, då deras texter och frågor ger läraren kunskap
om var luckorna finns. Skrivning efter de här principerna väcker nya tankar och tränar de
grundläggande färdigheterna lyssna, tala, läsa, skriva. Skrivprocessen är ett lämpligt arbetssätt
i mindre grupper, då läraren hinner följa och planera varje elevs arbete. Fredriksson menar att
invandrarelever kan vara de som vinner mest på metoden. Det är dock viktigt att läraren
tydligt visar eleverna vad de lär sig i processens olika steg. Många invandrarbarn är vana vid
en annan typ av undervisning från hemlandet och tycker inte att läraren lär dem något när de
arbetar efter skrivprocessens principer (Fredriksson, 1991).

Det är nyttigt att varje dag hitta naturliga tillfällen att träna skrivning. Man kan till exempel
införa dagboksskrivande där eleverna varje dag skriver en enkel sammanfattning av dagen.
Denna typ av skrivning hjälper till att befästa vardagsord och tränar eleverna i att sätta ord på
sin verklighet (Cerú, 1985). Fredriksson använder sig ofta av kortskrivning, som innebär
några minuters skrivande om vad som helst. Det kan till exempel gälla något man diskuterat.
Genom att växla mellan prat och skrivande blir skrivandet ett naturligt inslag i arbetet.
Eleverna tränas i att snabbt få ner tankar i ord, nya ord befästs och budskapet är att innehållet
är viktigare än formen (Fredriksson, 1991).

Vissa barn har svårt att komma igång med sitt skrivande. Det är då vanligt att man låter
invandrarbarn berätta om sina hemländer. I vissa fall kan detta vara givande, men det är dock
viktigt att ha i åtanke att många barn har hemska minnen från sitt hemland som de inte vill
prata om. Andra tycker att det är svårt att veta vad de ska berätta om. Vad skulle vi skriva om
Sverige? Det kan även vara svårt att berätta om händelser i hemlandet, eftersom det kan vara
svårt att sätta svenska ord till händelser som man starkt förknippar med sitt modersmål
(Fredriksson, 1991).
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Cerú anser att läs- och skrivfärdigheten på det första språket bör vara väl utvecklad innan man
börjar lära sig att läsa och skriva på sitt andra språk. Hon förespråkar en LTG- inspirerad
metod där man utgår från elevernas språkliga nivå. Läraren skriver ned elevernas eget tal,
vilket resulterar i texter som utgår från det som eleven vill och kan säga. Eleverna skriver
sedan av det läraren har skrivit. Till en början kan texterna vara mycket korta, men med
lärarens hjälp kan textmängden öka. Det är viktigt att läraren hjälper eleverna att uttrycka sig
och hitta rätt ord, så att ordförrådet hela tiden utvecklas. Genom detta arbetssätt lär sig eleven
att känna igen de skrivna orden. Arbetssättet utgår från varje barns individuella nivå och
svårighetsgraden kan hela tiden ökas. Cerú har som mål att varje elev tillsammans med
svenska som andraspråksläraren ska tillverka en egen läsebok med text och bild. Det är
positivt om man även kan samarbeta med modersmålsläraren. Modersmålsläraren kan då
hjälpa eleven att översätta den svenska texten till modersmålet. Den texten kan också skrivas
ned i boken. Om eleven kan väldigt lite svenska kan man utgå från modersmålet och sen
översätta texten till svenska (Cerú, 1984).

Även Fredriksson förespråkar ett samarbete med modersmålsläraren. När det gäller elevers
skrivande kan det i vissa fall vara fördelaktigt att låta eleverna skriva ett utkast på sitt första
språk och sedan översätta det. Detta kan fungera som ytterligare ett steg i skrivprocessen och
bidrar till att eleverna själva upptäcker att man sällan kan översätta en text ordagrant. Det är
väldigt bra om man försöker att hitta ett samarbete mellan modersmålsläraren och de svenska
lärarna som arbetar med eleven. Då kan eleven arbeta med samma områden på båda ställen
(Fredriksson, 1991).

Man kan på olika sätt bygga upp undervisningen på elevernas lust och vilja att uttrycka sig.
Lärarens uppgift är att stimulera elevernas fantasi och få dem att våga visa vad de kan. Om ett
barn får visa vad det kan växer dess självkänsla. Detta leder i sin tur till att barnet vågar
uttrycka sig även språkligt, menar Cerú. Hon förespråkar ett kreativt arbetssätt som en väg till
att utveckla elevens språk. Skapande, självkänsla och trygghet är viktiga inslag på vägen mot
ett utvecklat språk (Cerú, 1984). Fredriksson menar att språkutvecklingen leder till att man
växer som person. I takt med att ordförrådet blir större väcks nya tankar och man får mer att
säga (Fredriksson, 1991).

Cerú rekommenderar att utgå från bilder av olika slag när man arbetar med
invandrarelevernas språkutveckling (Cerú, 1984). Med utgångspunkt i en bild kan man till
exempel samla ord på ett tema, göra en inlevelsebeskrivning, skriva en berättelse, hitta svar
på frågor o.s.v. Bildserier kan användas som stöd vid skrivande. Tidningsbilder är
användbara, eftersom de kan behandlas på många olika sätt i undervisningen. Eleverna kan
själva leta bilder i tidningar som väcker deras intresse. De kan sedan fungera som
utgångspunkt för samtal, berättelser och nyhetsrapportering. Fotografier är också tacksamma
att använda i undervisningen. Man kan till exempel fotografera raster eller låta eleverna ta
med sig bilder hemifrån när man pratar om hemlandet och familjen. Många elever tycker att
det blir lite extra intressant om de själva är med på bilden (Cerú, 1985). Även Fredriksson
lyfter fram bildens betydelse för språkundervisningen. Eleverna kan välja en bild som gör
dem glad och en som berör dem illa. De får sedan försöka att uttrycka de känslor bilderna
väcker (Fredriksson, 1996).

Bilder kan också fungera som en inspirationskälla vid diktskrivning (Cerú, 1985).
Diktskrivning är perfekt i andraspråksundervisningen menar Fredriksson, eftersom dikten är
så koncentrerad till sin form. Detta gör att man inte behöver ha ett så stort ordförråd för att
kunna ge dikten ett innehåll (Fredriksson, 1996). Dessutom är diktskrivning bra, eftersom det
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tränar eleverna i att uttrycka känslor och bearbeta det som känns svårt att prata om (Cerú,
1985). Innan diktskrivandet börjar kan man läsa dikter tillsammans i gruppen. Man kan sedan
prata om vad en dikt är och hur den ser ut (Fredriksson, 1996). De första dikterna kan skrivas
i grupp för att visa eleverna att de kan och att det inte behöver vara så svårt att skriva fina
dikter (Cerú, 1985). Fredriksson ger fler exempel på hur man kan komma igång genom
gruppdiktande. Man kan till exempel börja med att samla ord under ett visst tema. Sedan kan
man välja ut de ord man tycker bäst om och tillsammans fylla på med ord före och efter.
Många elever blir snart sugna på att skriva egna dikter (Fredriksson, 1996). För att dikterna
ska värderas högre kan man bearbeta och renskriva dem. Om eleverna sedan illustrerar sina
dikter och sätter in dem i en pärm har gruppen tillverkat en egen diktsamling (Cerú, 1985).
Allt skrivande bör ha en mottagare och det är viktigt att eleverna känner att det de producerar
får respons. Dikterna kan därför läsas upp för andra elever och föräldrar (Fredriksson, 1996).

Spel och lekar är något som uppskattas av de flesta barn. Detta kan man utnyttja på många
sätt i språkundervisningen. Med hjälp av blanka kort kan man tillverka olika slags spel som på
ett eller annat sätt tränar språket. Man kan till exempel göra memoryspel med en bild på det
ena kortet i paret och text på det andra. Utifrån detta kan man konstruera olika regler så att
svårighetsgraden kan ökas på olika sätt. Enkla teckningar kan användas som utgångspunkt för
att träna lägesord. Eleverna kan arbeta i par och turas om att instruera varandra om vad de ska
rita och vart på papperet figuren ska ritas. Övningen är nyttig både för den som instruerar och
den som får instruktionen (Cerú, 1985).

Fredriksson betonar vikten av att skilja undervisningen i svenska som andra språk från
traditionell främmandespråksundervisning. Svenskan är ett språk som eleverna har omkring
sig hela tiden och det är en nödvändighet för dem att behärska detta språk för att kunna delta i
det svenska samhället. Därför gäller det att skapa många situationer där eleverna får träna på
att använda svenskan i verklighetstrogna situationer. Skolans vardag ger många tillfällen till
att träna språket. Det gäller bara att ta vara på dem. Läraren kan till exempel låta eleverna
själva ta reda på busstider och biljettpriser inför ett studiebesök (Fredriksson, 1996).
Studiebesöket kan sedan redovisas i ord och bild (Cerú, 1985). En pyssellektion uppfattas av
många som en leklektion, men Fredriksson menar att en medveten lärare kan få dessa
lektioner att bli verkligt givande i språkutvecklingssynpunkt. Hon har erfarenhet av många
tillfällen där småpratet under lektionen lett till givande diskussioner om olika traditioner och
tänkesätt. Det är viktigt att man som lärare är lyhörd och tar vara på de tillfällen som bjuds.
Då kan man bidra till att eleverna utvecklas både språkligt, kulturellt och socialt (Fredriksson,
1996).

Samtal och diskussioner är något som de barn som har svenska som ett andra språk måste få
träna mycket. Kommunikation kan tränas med hjälp av bland annat telefonsamtal, rollspel,
och intervjuer (Cerú, 1985). Eleverna måste få uppgifter som engagerar dem och får dem att
reflektera och resonera sig fram med andra. Fredriksson rekommenderar att låta eleverna
diskutera kring ett ämne i mindre grupper så att alla får en chans att uttrycka sig. De äldre
barnen kan turas om att skriva ned och redovisa gruppens tankar. Läraren ska fungera som ett
stöd som hjälper till att föra samtalet vidare (Fredriksson, 1996).

Läsning är också ett viktigt inslag i svenska som andraspråksundervisningen och läraren
måste sträva efter att göra läsningen meningsfull för invandrareleverna. Eleverna måste få
tillgång till texter som engagerar dem, så att de utvecklar en lust att läsa för nöjes skull. Ofta
möter de texter som består av lösryckta meningar och meningslösa texter vars enda syfte är att
träna ett visst moment. Då blir läsning lätt något som uppfattas som svårt och ointressant. Ett
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sätt att göra läsningen meningsfull är att låta eleverna läsa varandras texter (Fredriksson,
1991). Fredriksson försöker att få eleverna intresserade av att läsa skönlitteratur. Hon hjälper
dem att hitta böcker som engagerar och som har rätt nivå. Mycket läsning är ett säkert sätt att
utveckla ett stort ordförråd och det är därför viktigt att eleverna utvecklar en lust att läsa.
Diktläsning kan vara en väg in i läsningen för de elever som inte orkar läsa en hel bok
(Fredriksson, 1996). Något som kan vara ett problem är att hitta läroböcker på lämplig nivå.
De böcker som har rätt språklig nivå är ofta för barnsliga, medan språket i de böcker som
eleverna är intresserade av kan vara för svårt. Fredriksson har dock märkt att barn klarar av ett
svårare språk om de läser böcker som engagerar dem än vad de skulle göra om de fann boken
ointressant. För att läsningen ska utveckla språket är det viktigt att den språkliga nivån ligger
lite över det som eleven klarar av. Det är därför viktigt att läraren hjälper eleverna att hitta
böcker som inte är för lätta (Fredriksson, 1991).

Svensson menar att mycket av det man kan göra för att stimulera enspråkiga barns
språkutveckling kan göras även med de tvåspråkiga barnen. Det handlar bland annat om att
prata med barnet på barnets nivå, diskutera med det, lyssna på vad barnet har att säga och att
läsa sagor av olika slag (Svensson, 1998). Lightbown & Spada betonar vikten av ”caretaker
talk” för förstaspråksinlärare. Detta kallar de för ”teacher talk” när det handlar om
andraspråksinlärning. Med detta menas anpassningar av språket till inlärarens nivå
(Lightbown & Spada, 1991). Svensson är dock noga med att påpeka att man som vuxen får
passa sig för att prata barnsligt med barn som inte utvecklat sina svenskunskaper till den nivå
som motsvarar deras ålder och intellektuella nivå. Barn märker detta snabbt och kan känna sig
illa behandlade och kränkta över bemötandet (Svensson, 1998).

Det är betydelsefullt att läraren uppmärksammar barnets modersmål, så att barnet känner att
det är något som är accepterat och som man kan vara stolt över. Läraren kan till exempel låta
barnet lära gruppen några vanliga ord på modersmålet. De kan även lära de andra barnen en
ramsa eller sång som de tycker om (Svensson, 1998). Cerú menar att hemlandets sånger kan
användas på flera sätt i undervisningen. Om fler elever kommer från samma land kan gruppen
rita och måla till sångerna medan de lyssnar till dem. Man kan även dela upp en visa i mindre
stycken och låta eleverna översätta och illustrera varsin del (Cerú, 1985).

Ljudhärmande uttryck är sådant man kanske inte tänker på som annorlunda i olika språk. Men
även dessa skiljer sig och kan vara kul att uppmärksamma. Hur låter en polsk ko? Läraren kan
också uppmuntra barnen att jämföra språken i olika avseenden. Det kan till exempel röra sig
om ords längd, antal bokstäver, ljud o.s.v. Det är viktigt att läraren hela tiden försöker stödja
barnets modersmål, men man får aldrig tvinga barnet att använda sitt språk inför de andra
barnen. Om läraren har möjlighet kan hon hjälpa barnet att få tag i böcker och filmer på
modersmålet (Svensson, 1998).

3 SYFTE/PROBLEMFORMULERING

Mitt arbete riktar sig främst till lärare och blivande lärare som i sitt yrkesutövande kommer i
kontakt med barn som har ett annat modersmål än svenska. Syftet är att detta arbete ska
fungera som en handledning och en idébank för de som vill veta mer om tvåspråkighet, samt
hur man i skolan kan arbeta språkutvecklande med invandrarbarn.

Genom att studera litteratur som tar upp tvåspråkighet ur olika perspektiv, samt göra
fältstudier i skolor som har stor erfarenhet av arbete med invandrarbarn, vill jag fördjupa mig
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i ämnet tvåspråkighet och få idéer om hur man som grundskollärare och svenska som
andraspråkslärare i år 1-3 kan arbeta för att utveckla de tvåspråkiga elevernas språk.

Den övergripande frågeställningen lyder Hur arbetar du språkutvecklande med
invandrarbarn? Mitt syfte är att med denna frågeställning som utgångspunkt ta reda på hur de
aktuella skolorna organiserar det språkutvecklande arbetet, vilka metoder de inblandade
lärarna använder, samt vilken syn de har på tvåspråkighet och språkutvecklande arbete i
allmänhet. Jag vill även få en bild av hur klasslärare, svenska som andraspråkslärare och
modersmålslärare samarbetar kring de tvåspråkiga eleverna på de olika skolorna. Dessutom
vill jag ta reda på hur skolorna informerar föräldrarna om det språkutvecklande arbetet. Syftet
med litteraturstudien är att presentera tvåspråkighet på ett överskådligt sätt och reda ut de
begrepp som är vanligt förekommande i samband med tvåspråkighet. Avslutningsvis vill jag
även få en uppfattning om vilken syn de tvåspråkiga eleverna har på sin tvåspråkighet.

4 METOD

Mitt examensarbete består dels av en litteraturstudie och dels av ett mindre fältarbete. Studien
är av deskriptiv art, det vill säga dess uppgift är att beskriva verkligheten. För att finna bra
litteratur till den inledande litteraturstudien förlitade jag mig på rekommendationer från min
handledare, samt från lärare som fördjupat sig i ämnet tvåspråkighet. Dessutom sökte jag efter
litteratur på egen hand med hjälp av bibliotekens dataregister. Syftet med litteraturstudien är
att göra läsaren insatt i olika aspekter av begreppet tvåspråkighet. Den som läser mitt arbete
ska inte behöva ha några djupare kunskaper i ämnet. Tanken är att jag genom litteraturstudien
ska presentera tvåspråkighet på ett överskådligt sätt så att det ger bakgrundskunskap till mitt
fortsatta arbete.

Fältarbetet är baserat på intervjuer och observationer. Under höstterminen 1999 besökte jag
tre skolor i en stad i södra Sverige för att ta reda på hur de arbetar språkutvecklande med
invandrarbarn i år 1-3. Jag hade inte tidigare besökt någon av skolorna och det enda krav jag
hade i mitt urval var att det skulle vara skolor som har stor erfarenhet av att arbeta med
invandrarbarn. Med hjälp av en tidigare praktikhandledare valde jag ut tre skolor som ligger i
olika delar av staden. På dessa skolor tog jag kontakt med en klasslärare och en svenska som
andraspråkslärare som var villiga att under en dag visa mig sin verksamhet.

Varje fältarbete består av två formella intervjuer, s.k. djupintervjuer, samtal med ett antal
tvåspråkiga barn, samt direkt observation av språkarbetet på den aktuella skolan. Min roll
under dagen var att vara deltagande observatör i det vardagliga skolarbetet och mina
informanter var en klasslärare, en svenska som andraspråkslärare, samt 6-8 av de tvåspråkiga
barnen på skolan. Det bör påpekas att ingen av skolorna tillrättala undervisningen på grund av
mitt besök, då syftet med mitt besök var att se hur en vanlig arbetsdag kan se ut i en skola
med många invandrarbarn. Jag varvade observationer av klassrumsarbetet med observationer
av svenska som andraspråkslärarens arbete med enskilda elever. Under observationerna tog
jag fasta på arbetssätt och metoder.

Under dagen förde jag fältanteckningar över det jag observerade. Djupintervjuerna
genomfördes på eftermiddagen och de baserades på relativt öppna frågor, eftersom jag ville få
så uttömmande och personliga svar som möjligt. Den övergripande frågeställningen löd: Hur
arbetar du språkutvecklande med invandrarbarn? Denna frågeställning hade jag dock brutit
ned i ett antal delfrågor för att jag inte skulle missa någon viktig aspekt. (Se bilaga 1)
Intervjuerna flöt på och mina frågor fungerade som ett stöd för att föra samtalet vidare. En del
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frågor besvarades således utan att jag ställt dem. Under intervjun förde jag anteckningar som
jag sedan sammanställde i en löpande text tillsammans med de övriga observationerna.
Samtalen med de tvåspråkiga barnen skedde under dagens lopp och som stöd vid dessa samtal
hade jag ett antal frågeställningar. (Se bilaga 2)

Jag har valt att i resultatredovisningen nedan presentera skolorna, miljön och deltagarna så
utförligt som möjligt utan att för den skull lämna ut några namn. Detta för att samla allt
insamlat material på ett och samma ställe. Jag kommer att kalla skolorna för skola A, skola B
och skola C. För att underlätta läsningen kommer jag att benämna klasslärarna och svenska
som andraspråkslärarna med fingerade namn med begynnelsebokstäverna A, B eller C.

Tabell 1 – Översikt över deltagare i studien
Skola A Skola B Skola C

Klasslärare 1 1 1
Andraspråkslärare 1 1 2
Tvåspråkiga elever 8 6                  7

5  RESULTATREDOVISNING

Jag kommer i detta avsnitt att så objektivt som möjligt presentera det material jag samlat på
mig med hjälp av de tre fältstudierna. Varje fältstudie presenteras för sig och först i den
avslutande diskussionen kommer jag att analysera det insamlade materialet och jämföra de
olika skolornas arbete.

5.1 Skola A

Miljöbeskrivning
Skola A ligger i ett bostadsområde där det förekommer mycket sociala problem. Det går ca
360 elever på skolan, varav ca. 10-15% är barn med invandrarbakgrund. Skolans elever är
uppdelade i 17 åldershomogena klasser från år 0-6. I området finns även en annan skola.
Tidigare delades invandrarbarnen upp mellan de båda skolorna beroende på vilket modersmål
de talade. Detta för att underlätta för hemspråksundervisning och tolkning. I skola A gick då
främst invandrarbarn med arabiska som modersmål. Denna uppdelning lever i viss mån kvar,
men det finns nu även andra språkgrupper representerade på skola A.

Den klass jag besökte på skola A är en årskurs 2 bestående av 21 barn. ( 8 pojkar och 13
flickor) I klassen finns sju elever med invandrarbakgrund. Klassen har alltså en högre andel
invandrarbarn än skolans genomsnitt. Sex av de sju eleverna med invandrarbakgrund är
tvåspråkiga. Fyra av barnen är arabisktalande och två spansktalande. Tre av de arabisktalande
barnen har modersmålsundervisning. Ingen av de spansktalande får undervisning i sitt
modersmål.

Deltagare
I studien deltog klassläraren, som nedan kommer att kallas för Anna, och de sex tvåspråkiga
barnen i den ovan nämnda klassen. Dessutom deltog den speciallärare som ansvarar för
svenska som andraspråksundervisningen i klassen, samt två tvåspråkiga barn i en årskurs 3.
Svenska som andraspråksläraren kommer i fortsättningen att kallas för Anita.
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Skolans arbetsplan

Enligt skolans arbetsplan är syftet med svenska som andraspråksundervisningen att eleverna
ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Uppnående målen delas in i en nybörjarnivå och en
fortsättningsnivå enligt nedan. Följande strävansmål har formulerats:

• Eleven ska inse hur det egna lärandet på ett andraspråk går till.
• Eleven ska lära känna svensk skönlitteratur och kultur.
• Eleven ska utveckla ett rikt ordförråd och förstå grundläggande mönster i språket.
• Eleven ska tillägna sig ett tydligt uttal.

Nybörjarnivå:
• Eleven ska förstå kamraters och vuxnas tal i vardagssituationer, samt när de använder

vissa ”fackuttryck” inom till exempel slöjd och idrott.
• Eleven ska kunna göra sig förstådd muntligt i klassrummet.
• Eleven ska kunna följa en enkel instruktion.
• Eleven ska utveckla sin läs- och skrivförmåga på sin nivå.

Fortsättningsnivå:
• Eleven ska kunna göra sig förstådd i klassrumssituationer.
• Eleven ska kunna förstå vad som sägs i klassrummet och kunna ta till sig en instruktion på

samma nivå som de andra eleverna.
• Eleven ska utveckla sin läsning så att läsningen blir ett redskap för fortsatt lärande.
• Eleven ska utveckla sin skrivförmåga så att det skrivna i första hand får ett bra innehåll.

Formen kommer i andra hand.

Observationer
Under den dag jag tillbringade på skola A följde jag främst svenska som andraspråksläraren
Anitas arbete, men jag observerade även arbetet i klassrummet. I klassrummet såg jag dock
inga exempel på språkutvecklande arbete, då de lektioner jag deltog i ägnades åt matematik
och NO-undervisning. Däremot var det nyttigt att följa med Anita.

Jag observerade bland annat hur Anita arbetar med Antonio, en tvåspråkig pojke med
tourettes syndrom, en neurologisk dysfunktion som ofta uppträder i samband med ADHD.
Syndromet yttrar sig i oerhörda koncentrationsvårigheter, språksvårigheter och auditiva
problem. Antonio är 9 år och vet inte vad hans modersmål heter. Hans språksvårigheter är
grava. Anita påpekar att Antonios problem inte beror på att han är tvåspråkig. Hans handikapp
gör att han skulle ha svårigheter med språket ändå.

Antonio arbetar två pass om dagen hos Anita. Han älskar att spela piano, vilket Anita ser till
att ta vara på. Antonio får skriva ned texterna till de sånger han tycker om. Texterna bearbetas
tillsammans med Anita så att språket blir korrekt. Sedan spelar Antonio upp sångerna för
kamraterna i klassen. Anita tycker att det är viktigt att man utgår från det eleverna är
intresserade av, inte minst när det gäller elever med särskilda behov. Med lite fantasi går det
att ta tillvara på många av elevernas intressen och använda dem på ett givande sätt i
undervisningen. Under mitt besök tränar Anita även läsning och huvudräkning med Antonio.
Hon knyter detta till verkligheten genom att använda sig av almanackan.

Det andra passet jag observerade ägnades åt julkalendern. Anita har spelat in radions
julkalender och lyssnar på den tillsammans med tre elever. Till en början är eleverna väldigt
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nyfikna och intresserade, men jag märker att de har svårt för att bara lyssna under en längre
tid. Antonio orkar inte lyssna mer än ett par minuter och jag märker även att en av de andra
eleverna börjar skruva på sig efter en stund. Anita säger att koncentrationssvårigheter av den
här sorten är typiska för de barn som fortfarande har stora luckor i det svenska språket. När
julkalendern är slut använder Anita kalenderns bilder som utgångspunkt för ett samtal om
avsnittet de lyssnat till.

Barnens tankar om sin egen tvåspråkighet
Under den dag som jag tillbringade på skola A såg jag till att jag fick tillfälle att prata en
stund med var och en av de sex tvåspråkiga barnen i årskurs 2. (Se bilaga 2) Som jag nämnde
ovan är fyra av dessa barn arabisktalande och två av dem spansktalande. Överlag uppfattade
sig de tvåspråkiga barnen behärska svenska bäst. Endast en flicka ansåg att hon talade sitt
modersmål bättre än vad hon talade svenska. De flesta barnen uppgav också att de talade både
modersmålet och svenska hemma. Uppfattningen jag fick var att barnen ofta talade
modersmålet med sina föräldrar medan de talade svenska med sina syskon.

De tvåspråkiga barnen var överrens om att det är bra att kunna prata fler språk. En flicka
nämnde också att hon tyckte att det var väldigt roligt att vara tvåspråkig. När jag frågade
barnen varför de tyckte det var bra att kunna tala mer än ett språk fick jag många kloka svar.
Bland annat nämnde ett flertal av barnen att det var bra för att man då kan prata med och
förstå fler människor. Ett annat svar som kom upp mer än en gång var att man kan ha nytta av
sin tvåspråkighet när man är ute och reser. En flicka nämnde också att hon tyckte att det var
viktigt att ha två språk så att man kan kommunicera med sina släktingar som inte kan prata
svenska. Min uppfattning är att samtliga barn verkade vara väldigt stolta över att de
behärskade två eller fler språk.

Intervju med klassläraren Anna
Anna har ingen lärarutbildning utan är i grund och botten utbildad till förskollärare och
fritidspedagog. Hon har bara arbetat som klasslärare i 2 år, men har under många år arbetat
inom barnomsorgens deltidsgrupp. Genom detta arbete har hon samarbetat mycket med
skolan och känner på så sätt att hon är insatt i skolans värld trots att hon saknar utbildning.
Anna har också arbetat som metodiklärare på fritidspedagog- och förskollärarutbildningen.
Dessutom har hon undervisat vuxna invandrare i svenska. Anna har alltså erfarenhet av
undervisning men är inte utbildad lärare. Hon säger dock själv att hon känner sig kompetent
för sin tjänst.

Anna definierar tvåspråkighet som en förmåga att verbalt behärska två språk. En tvåspråkig
person kan göra sig förstådd på två språk, men behöver inte behärska de båda språkens
skriftspråk. Anna är i huvudsak positivt inställd till tvåspråkighet och anser att det är en merit
att kunna tala fler än ett språk. Hon framhåller att tvåspråkighet är något fantastiskt och att det
är enormt berikande att vara tvåspråkig. Anna tycker dock att det är negativt om eleverna
pratar sitt modersmål sinsemellan i klassrummet, så att de andra eleverna inte förstår. Hon ser
det som sin huvuduppgift att lära eleverna svenska och menar att det är viktigt att eleverna
försöker prata svenska i skolan så mycket som möjligt.

På frågan om hur det språkutvecklande arbetet organiseras på skolan hänvisas jag till Anita
som har det övergripande ansvaret för svenska som andraspråksundervisningen på skola A.
Det är hon som avgör hur resurserna ska fördelas och vilka elever som måste prioriteras.
Enligt Anna sker inget samarbete mellan henne själv och Anita och hon vet inte vad eleverna
gör när de undervisas i svenska som andraspråk.
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Anna planerar ingen särskild undervisning för de tvåspråkiga eleverna. De deltar på samma
sätt som de andra eleverna i undervisningen. Svenskundervisningen är upplagd så att eleverna
kan välja uppgifter efter sin egen nivå och Anna betonar vikten av att låta alla elever arbeta i
sin egen takt. Hon menar att de elever som har svenska som andra språk mår bra av konkreta
uppgifter, där det hela tiden är klart vad de ska göra. Det Anna gör för att underlätta för de
tvåspråkiga barnen är att hon ofta förklarar betydelsen av ord och skriver upp svåra ord på
tavlan.

I svenskundervisningen arbetar eleverna med att tillverka egna böcker, med hjälp av bilder.
Eleverna får välja en bild som de sedan ritar av och skriver om. Anna har som regel att inte gå
in och rätta för mycket i det barnen skriver, då hon tycker att det finns en risk att det förstör
barnens skrivglädje. Genom att arbeta med egna böcker arbetar eleverna på sin egen nivå och
i sin egen takt och Anna menar att många barn utvecklar sin läsning genom att skriva mycket.
Något som hon också arbetar mycket med är barnens begreppsbildning. Detta är något som
alla barn behöver träna, men som de barn som har svenska som andra språk ofta har extra
svårt med. I klassrummet finns en låda med kort. På varje kort finns en uppgift som tränar
barnens begreppsbildning. Det kan till exempel vara att rita en röd fjäril med vita ränder som
flyger ovanför blomman.

Anna framhåller modellteatern som en språkutvecklande verksamhet. Eleverna arbetar
ensamma eller i mindre grupper med att skriva en liten pjäs. De får sedan tillverka en liten
scen där de spelar upp sitt verk. Vid dessa situationer får eleverna välja om de vill spela upp
pjäsen inför hela klassen eller bara för en mindre grupp.

Något som är viktigt att tänka på i arbetet med invandrarbarns språkutveckling är att inte luras
av barnens verbala språk, menar Anna. I det skriftliga språket kan det finnas många luckor
och det är viktigt att man uppmärksammar detta. Många invandrarbarn har också svårigheter
att förstå en texts innehåll, trots att de läser bra. Anna försöker att ta reda på vilket språkligt
stöd barnen har i hemmet. En del barn i klassen har föräldrar som är analfabeter och då är det
extra viktigt att man ger dessa barn språkligt stöd i skolan. Det är också viktigt att man hela
tiden försöker att öka barnens språkkunskaper genom att införa svårare ord.

Anna tycker att det är berikande att arbeta med barn från olika kulturer samtidigt som hon
upplever att det finns vissa svårigheter. Hon känner ibland att det är svårt att räcka till för att
stödja de tvåspråkiga barnen på bästa sätt och påpekar att det finns en risk för att dessa barn
tidigt halkar efter i skolarbetet för att de inte förstår. Detta kan vara svårt att reparera senare i
livet. Det kan vara svårt att veta vilken språklig nivå man som lärare ska hålla i klassrummet.
I vissa situationer måste man vara övertydlig och tala väldigt långsamt för att alla elever ska
förstå. Det kan säkert kännas tråkigt för en del av de andra eleverna, menar Anna. Hon är
noga med att tala om för barnen att de ska fråga så fort de inte förstår, men det är ändå inte
alla som vågar det.

Anna anser att modersmålet har mycket stor betydelse för andraspråksinlärningen. Hon menar
att det krävs ett utvecklat modersmål för att utveckla ett bra andraspråk. Dessutom ger
modersmålet barnet tillgång till sina känslor på ett helt annat sätt än vad det andra språket
någonsin kommer att kunna göra. Anna tycker dock att utvecklandet av modersmålet bör ske
efter skoldagens slut, så att det inte tar tid från det andra skolarbetet. Om modersmålet är
underutvecklat finns det risk för att barnet blir halvspråkigt påpekar klassläraren. Hon menar
att halvspråkighet innebär att en person har två halvbra språk, men upplever inte att detta
problem finns i klassen.
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Föräldrarna informeras inte om hur skolans språkutvecklande arbete går till och de får inga
tips om hur de kan hjälpa sina barn i språkutvecklingen. Anna upplever dock att de flesta
föräldrar är väldigt villiga att stötta sina barn och hon menar att många invandrarföräldrar har
satt upp höga mål för sina barn. Föräldrarna beslutar om barnet ska ha modersmåls-
undervisning. En del föräldrar vill satsa all energi på att deras barn ska lära sig svenska så bra
som möjligt och väljer då att avstå från modersmålsundervisningen. I klassen är det tre elever
som har modersmålsundervisning i arabiska, men det sker inget som helst samarbete mellan
klassläraren och modersmålsläraren.

Intervju med svenska som andraspråksläraren Anita
Anita är ansvarig för svenska som andraspråksundervisningen på skola A. Hon är
lågstadielärare i grunden och arbetar personligen med barn från tre olika klasser. Anita har
arbetat i skolan i över 20 år och då mestadels i år 1-3. De senaste 15 åren har hon arbetat som
speciallärare och svenska som andraspråkslärare, till en början utan särskild utbildning. För
ca. 10 år sedan vidareutbildade hon sig genom att läsa två 5-poängskurser i Svenska som
andra språk. Dessutom har hon ett antal mindre kurser i ämnet. I dagsläget innehar hon en
tjänst där både specialundervisning och Svenska som andra språk ingår. Hon upplever själv
att svenska som andraspråksundervisningen krymper mer och mer på grund av bristande
resurser.

Anita anser att tvåspråkighet är något väldigt berikande i de fall där de båda språken utvecklas
parallellt. Om man däremot tappar sitt första språk till förmån för det andra språket kan
tvåspråkigheten skapa stora språksvårigheter. Anita anser att det är fråga om tvåspråkighet när
ett barn har två språk som det använder aktivt. Det kan röra sig om att tala ett språk i skolan
och ett annat språk tillsammans med familjen.

Varje vår och höst görs en behovsinventering på skola A. Det går till så att alla tvåspråkiga
barn på skolan testas på olika sätt så att personalen ska få koll på vilka elever som har de
största behoven av språkligt stöd. Skolan använder sig bland annat av det s.k. SVAN-testet
som testar elevernas aktiva och passiva ordförråd. Dessutom observeras eleverna i det
vardagliga skolarbetet. Det är då främst elevernas uttal, vokabulär, grammatik och språkliga
flyt som analyseras. Elevernas fria skrivning analyseras vad det gäller grammatik och
ordföljd. Läsförståelsen testas, liksom det allmänna ordförrådet. Dessutom får eleverna
berätta och beskriva olika händelser med stöd av bilder. Beroende på elevernas testresultat
delas de in i sex grupper, A-F. De elever som hamnar i grupperna A-C är de som måste
prioriteras när resurserna hos svenska som andraspråksläraren fördelas.

Anita samarbetar inte i någon större utsträckning med Anna. Hon menar att det beror på att
Anna är relativt ny på skolan. Anita tycker att detta är synd, då hon har ett bra samarbete med
de övriga två klassernas lärare. Med dessa lärare har hon ständiga diskussioner vad det gäller
”svenska 2 barnens” situation. Hon är med vid planeringen av barnens skolgång och håller
koll på hur barnen utvecklas socialt. Anita försöker att så mycket som möjligt avlasta
klasslärarna genom att dela ansvaret och se till att barnens skolgång blir en fungerande helhet.
Hon har också upprättat individuella studieplaner för de barn som hon arbetar mycket med.
Målet är att Anita ska närvara vid alla utvecklingssamtal för att informera föräldrarna om
barnets språkutveckling och vad de själva kan göra för att hjälpa sitt barn på bästa sätt.
Det är viktigt att man som svenska som andraspråkslärare arbetar med små grupper om högst
tre elever, eftersom det är en stor fördel om undervisningen är baserad på samtal och
personlig kontakt. Anita ser hellre att eleverna får korta arbetspass där hon kan ägna sig
helhjärtat åt var och en än längre arbetspass med fler elever. Undervisningen syftar till att
träna eleverna i basfärdigheterna läsa, lyssna, skriva och tala. Dessa grunder är oerhört
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viktiga, menar Anita. Hon betonar också betydelsen av att eleverna får begreppsträning på
olika sätt. I detta sammanhang framhålls bilder som ett utmärkt hjälpmedel.

Som svenska som andraspråkslärare har man ett stort ansvar när det gäller att skapa många
möjligheter för eleverna att naturligt komma i kontakt med det svenska språket. Anita arbetar
mycket utifrån sagor som hon antingen läser eller berättar för barnen. Vissa invandrarbarn har
lättare att ta till sig sagan när den berättas istället för att läsas. Sagorna bearbetas sedan genom
att eleverna får återberätta dem muntligt och skriftligt. Anita ser det som sin uppgift att
försöka intressera eleverna för böcker av olika slag. Hon använder sig mycket av bok + band
som eleverna får låna hem. De får sedan återberätta det de läst för de andra barnen i gruppen.
Rim och ramsor är ytterligare betydelsefulla inslag i svenska som andraspråksundervisningen.
Datorn är ett bra komplement till undervisningen, då det finns bra språkprogram att tillgå, så
som till exempel Lexia. Anita påpekar dock att detta inte ger speciellt mycket om läraren inte
sitter med eleverna.

Ett viktigt mål med svenska som andraspråksundervisningen är att göra eleverna medvetna
om vilken tillgång det är att kunna två språk. Som lärare måste man uppmuntra eleverna och
göra dem stolta över sina språk. Det är viktigt att man sedan ger eleverna verktyg att själva
veta hur de ska lära sig mer. Anita betonar att man måste göra de tvåspråkiga barnen
medvetna om att de har en extra uppgift och att de måste arbeta hårt för att bli duktigare än de
svensktalande barnen. Hon tycker att det är enormt viktigt att eleverna tycker att det är roligt
och lärorikt att gå till hennes lektioner. Spel och lekar är därför tacksamma moment i
undervisningen.

Anita påpekar att det är svårt att vara tvåspråkigt invandrarbarn i dagens Sverige. Särskilt om
man har föräldrar som inte har förmågan att hjälpa till. Det är tufft för dessa barn att ta sig
igenom det svenska skolsystemet på ett bra sätt, inte bara när det gäller de språkliga
svårigheterna. Den kulturella bakgrunden kan också utgöra en svårighet. Föräldrarnas
utbildningsnivå och svenskutveckling har betydelse för hur väl barnen lyckas. Det är oerhört
viktigt att de barn som inte får det stöd de behöver hemifrån stöttas extra mycket i skolan.
Ofta klarar sig de elever som har svenska som andra språk bra i år 1-3, men allt eftersom
kunskapsstoffet ökar får de svårare att hänga med i undervisningen. Anita tycker att det är
oerhört frustrerande när hon känner att hon inte räcker till för alla och hela tiden måste
prioritera.

Modersmålet har stor betydelse för utvecklandet av det andra språket, anser Anita.
Modersmålet är den grund man bygger vidare på och om inte detta utvecklas tillfredsställande
har man sämre förutsättningar att lära sig ett nytt språk. Om ett barn inte har begreppen klara
för sig på sitt modersmål och därför måste sätta igång med detta på sitt andra språk finns det
risk för att båda språken blir torftiga och begreppsfattiga. Ett torftigt modersmål kan leda till
svårigheter att kommunicera med familjen, vilket i sin tur kan leda till skolsvårigheter. Anita
anser därför att det är oerhört viktigt att eleverna får modersmålsundervisning. Halvspråkighet
är ett begrepp som Anita ogärna använder sig av, eftersom det har fått en så negativ klang.
Det är dock ett bra bildligt uttryck som symboliserar en person som har två halvfärdiga språk.
Det kan till exempel vara så att ett barn har ett skolspråk och ett hemspråk som aldrig kommer
i kontakt med varandra. Anita anser att det finns barn på skolan med drag av halvspråkighet.

De tvåspråkiga barnens föräldrar informeras om skolans språkutvecklande arbete och vad de
kan göra för att hjälpa sina barn. Detta sker på utvecklingssamtalen där Anita deltar. I samråd
med föräldrarna upprättar hon en individuell studieplan för de elever som behöver mest stöd
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(Se bilaga 3 och 4). Anita upplever att de flesta invandrarföräldrar är väldigt intresserade och
villiga att ställa upp för sina barn. En del har dock svårt och behöver allt stöd de kan få. Hon
brukar rekommendera föräldrarna att titta på svenska barnprogram tillsammans med sina
barn. Det är annars vanligt att barnen bara tittar på de kommersiella kanalerna med
amerikanska barnprogram, eftersom de inte är insatta i den svenska barnprogramstraditionen.
När jag besökte skola A hade julkalendern i radio och Tv just startat. Radiokalendern spelades
in för att användas i undervisningen och SVT:s julkalender rekommenderades till
invandrarföräldrarna. Dessutom betonas vikten av att föräldrarna läser och samtalar med sina
barn på båda språk.

På skola A sker inget samarbete mellan svenska som andraspråksläraren och
modersmålsläraren. Detta på grund av att denne inte finns på skolan på dagtid. Förr fungerade
dock samarbetet bra. I dagsläget finns det en arabisk talande assistent på skolan som fungerar
som en länk mellan hem och skola vid skolstarten.

5.2 Skola B

Miljöbeskrivning
Skola B ligger i ett mycket invandrartätt och socialt belastat område. Det går cirka 110 elever
på skola B, varav ca. 80-85% har invandrarbakgrund. Eleverna är uppdelade i två storklasser
om ca 55 elever vardera i årskurserna F-5. På skola B finns många barn med rötter i det forna
Jugoslavien. Andra folkgrupper som finns representerade på skolan är bland annat albaner,
romer, syrianer, somalier och turkar.

I den storklass jag besökte går 53 elever i åldrarna 6-12 år. (29 flickor och 24 pojkar) Många
elever går ett extra år i klassen på grund av att de inte är redo för att lämna den. 32 av
eleverna har två föräldrar med ett annat modersmål än svenska, många av dem har fler än ett
hemspråk. I klassen arbetar tre lärare, två förskollärare, en fritidspedagog, samt en personlig
assistent. Varje lärare har huvudansvaret för ett antal barn. De är ansvariga för dessa barns
planering, utvecklingssamtal och den största delen av deras undervisning. En av
förskollärarna är ansvarig för språkutvecklingen i klassen och arbetar mycket med de elever
som har svenska som andra språk. Storklassen är indelad i ett flertal grupperingar baserat på
barnens nivå. Ett barn kan tillhöra olika grupper i läsning, matte och svenska beroende på
vilka behov det har. Systemet är väldigt flexibelt, då antal grupperingar och deras
sammansättning ständigt förändras i takt med att barnen utvecklas.

Deltagare
I studien deltog en av klasslärarna i storklassen och den förskollärare som är ansvarig för
språkutvecklingen i klassen och på skolan. Dessutom deltog sex av de tvåspråkiga barnen i år
1-3. Klassläraren kommer jag nedan att kalla för Berit. Den språkutvecklingsansvariga läraren
har jag gett namnet Birgitta.

Skolans arbetsplan
Under läsåret 96-97 var svenska som andraspråksläraren Birgitta med om att utarbeta en
handlingsplan med syfte att stödja och utveckla barns språk och språkutveckling. Denna
handlingsplan styr arbetet på skola B och utgår från de sju linjerna på nästa sida.
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1. Föräldrasamarbete är en förutsättning för att skolan ska kunna utveckla alla barns
svenska språk och invandrar- och flyktingbarnens modersmål. Detta ska ske genom att
skolan initierar till språksamtal med föräldrarna och det kräver respekt, lyhördhet och
förståelse för andra kulturer.

2. Vikten av att personalen har god kunskap om barns språkutveckling och tvåspråkighet.
Detta blir verklighet genom att personalen läser, diskuterar och tar del av kunskap som rör
barns språkutveckling och tvåspråkighet.

3. Personalens medvetenhet om att ett bra förhållningssätt gentemot barn och föräldrar är
av största vikt. Det gäller att utveckla kulturförståelse och respekt för barnens modersmål
och bakgrund. Invandrarbarnens kultur, språk och erfarenheter ska ses som en resurs i
skolarbetet.

4. Vikten av att ta sitt eget ansvar i arbetslaget så att all kunskap och alla resurser tas tillvara
på bästa sätt.

5. Nödvändigheten av en tydlig struktur i verksamheten. Skolans planering utgår från
barnens bakgrund, språk, utvecklingsnivå, behov och intresse. Många invandrarelever
behöver fasta ramar och regelbundna rutiner för att känna sig trygga. De mål som sätts
upp ska vara konkreta och bör synliggöras för eleverna.

6. Metoder som är anpassade efter ålder och mognadsnivå. Skolan ser barnet som en
helhet och utgår från ett kreativt arbetssätt som är inspirerat av Freinet. Det gäller att ta
tillvara de vardagliga situationerna för språkträning och att arbeta i mindre grupper.
Personalen använder sig av ett språk som är anpassat till elevernas språkliga nivå.
Materialet som används är konkret så som till exempel språklådor och bilder. Rim och
ramsor är också viktiga inslag i språkundervisningen.

7. Övergångar mellan förskola- skola respektive vid skolbyte efter år 5 måste ske med
barnens bästa för ögonen. Personalen måste utveckla ett gott samarbete sinsemellan och
informationen om barnen måste lämnas över i god tid.

Observationer
Under dagen på skola B är jag med och iakttar olika delar av undervisningen. Till att börja
med läser jag tillsammans med en pojke med polskt ursprung. Han läser med ganska bra flyt,
men när jag frågar om betydelsen av en del ord visar det sig att han inte förstår mycket av det
han läser. Denna situation är typisk, menar Birgitta, och något som man måste vara
uppmärksam på.

Senare under dagen arbetar jag med en sjuårig pojke och hans svenska som
andraspråksuppgifter. Uppgiften är att spela memory med bilder och ordkort. Korten med
bilder är vända uppåt och ordlapparna nedåt och det gäller att hitta så många par som möjligt.
Pojken har ord för många av bilderna, men långt ifrån alla. Jag märker att han blir frustrerad
när han vet vad bilden föreställer men inte kan benämna den med ett ord.

Jag var även med under en matematiklektion och gick runt och hjälpte de barn som behövde
hjälp. Något som jag märkte ganska snart var att många barn i storklassen hade det väldigt
svårt med begrepp, så som till exempel hälften och dubbelt, större och mindre. Jag kände att
jag fick anstränga mig ordentligt för att förklara på rätt nivå. Många barn visade sig förstå
bättre om de fick räkna med pengar.

Efter lunch var jag med i en grupp som hade arbetat med diktskrivning under hela hösten. I
början av höstterminen skrevs dikterna gemensamt, men nu hade alla barn skrivit en egen
dikt. Dikterna var skrivna kring olika teman och innan barnen fick börja skriva själva pratade
klassen gemensamt om vad man skulle kunna skriva om. De dikter jag fick höra var väldigt
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fina och barnen var stolta över sina dikter som de målade och gjorde vackra. De skulle senare
ingå i en egen diktsamling.

Barnens tankar om sin egen tvåspråkighet
Jag samtalade lite extra med sex slumpmässigt utvalda tvåspråkiga barn på skola B. (Se bilaga
2) Tre av dem hade bosniska som modersmål, två stycken hade arabiska och en polska. Ett av
barnen behärskade även ett tredje språk. Alla de aktuella barnen var födda i ett annat land och
hade varit i Sverige sedan de var i 2-3 årsåldern. Barnen var mellan 8 och 10 år gamla. De
pratade sitt modersmål med familjen. Två av barnen uppgav dock att de talade svenska med
sina syskon.

Barnen på skola B var överrens om att de tyckte att det var bra att kunna fler språk än
svenska. Tre barn svarade att det var bra eftersom man då lär sig mer. När jag frågade vad de
menade med detta, sa de att man lär sig mer för att man kan prata med fler människor.
Argumentet att det är bra att kunna prata fler språk för att man kan prata med fler människor
både i Sverige och i andra länder togs på något sätt upp av alla barn utom ett. Detta barn
kunde inte komma på varför han tyckte att det var bra att prata fler språk än svenska. Överlag
uppfattade jag även på denna skola att barnen var stolta över sitt modersmål och över att vara
tvåspråkiga.

Intervju med klassläraren Berit
Berit är lågstadielärare i grunden. Den utbildningen har hon kompletterat med 20 poäng
Svenska 2. Berit har arbetat i samma invandrartäta område i 20 år och har därför stor
erfarenhet av att arbeta med barn som är två- eller flerspråkiga. Hon ingår i ett arbetslag där
de vuxna kompletterar varandra bra och delar på ansvaret för storklassen. Arbetslaget planerar
helheten och ansvarsområden fördelas, så att den som är mest lämpad för det aktuella området
tar ansvaret. Var och en planerar sedan utifrån sitt tilldelade område. Berit är anställd som
klasslärare, men har på grund av arbetsfördelningen ansvar för vissa grupper i svenska som
andraspråk och specialundervisning.

Berit anser att tvåspråkighet innebär att man har tillgång till två välfungerande språk som man
kan kommunicera obehindrat med. Hon anser att tvåspråkighet är en väldig tillgång som man
ska ta vara på och utveckla på bästa sätt. Berit har observerat att många invandrarbarn visar
sig ha lätt för att lära sig ytterligare ett språk, då de har större förståelse för hur man tillägnar
sig ett nytt språk än vad svenska barn har.

Enligt Berit har nästan alla barn i storklassen på skola B ett svagt språk. Detta gäller alltså
även de svenska eleverna och det är endast en elev som Berit anser befinner sig på en sådan
nivå att hon skulle klara av undervisningen i en ”vanlig” klass. All undervisning i storklassen
utgår därför från ett ”svenska 2 perspektiv”. Det gäller att som lärare hela tiden vara tydlig
och förklara de ord som kan uppfattas som svåra. Eleverna uppmuntras också att fråga så fort
de inte förstår.

Något som man, enligt Berit, måste vara observant på är det s.k. ytflytet. Många
invandrarbarn utvecklar snabbt ett språk som låter svenskt och de blir duktiga på att finna
strategier för att dölja att de inte förstår. Det gäller att få dessa barn att förstå att de gör sig
själva en björntjänst när de använder sig av sådana strategier. Det är lätt att man luras av
barnens verbala språk och tror att deras svenskkunskaper är bättre än vad de egentligen är.
Det är viktigt att de som arbetar med invandrarbarn är medvetna om detta problem. Det är
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också viktigt att man har för vana att hela tiden kontrollera att eleverna förstått och också
försöker att gå in djupare i varje undervisningsområde.

De tre lärarna i storklassen har ansvar för att kolla upp vilken språklig nivå de egna
ansvarsbarnen ligger på. Eleverna testas inte med hjälp av några särskilda språktest, då
arbetslaget anser att det inte finns några riktigt bra test att använda sig av. Eleverna gör de
nationella diagnostiska proven för år 2 och år 5. Dessutom testas de enligt LUS-schemat varje
termin. För övrigt utgår lärarna mycket från barnens egna texter och hur de pratar när de ska
bedöma deras språkliga nivå. Ett åtgärdsprogram upprättas för alla elever som befaras att inte
nå upp till målen för år 5 (ca. 40% av eleverna).

Berit tycker att det språkutvecklande arbetet är intressant, samtidigt som det är otroligt svårt.
Något som är svårt är att få tiden att räcka till, eftersom allt måste göras väldigt grundligt.
Elevernas föräldrar kan också ge upphov till svårigheter, då många föräldrar är analfabeter,
vilket kan leda till att de inte kan hjälpa sina barn med läxorna. Dessutom är skolan inte lika
viktig i alla kulturer och en sådan attityd kan lätt smitta av sig på barnen. Språkproblem utgör
också ett hinder i kontakten med hemmet och det är inte alltid som tolkningen fungerar
tillfredsställande. Berit anser dock att det är väldigt viktigt att man trots de hinder som kan
uppstå, försöker att skapa en god kontakt med föräldrarna. Hon brukar uppmana föräldrar som
känner att de inte kan hjälpa till, att i alla fall visa ett intresse för barnets skolarbete. Det gör
att barnet känner att dess skolgång är betydelsefull.

Modersmålet har stor betydelse för andraspråksinlärningen, menar Berit. Det är enormt viktigt
att eleverna utvecklar sitt modersmål, annars finns det risk för att de blir halvspråkiga.
Halvspråkighet innebär att man har svårt för att uttrycka sig på båda språken. Det kan till och
med gå så långt att man saknar ord som inte finns i något av språkens ordförråd. Berit tycker
att föräldrarna har det största ansvaret för utvecklandet av modersmålet, då
modersmålsundervisningen i skolan är alltför knapp.

Intervju med svenska som andraspråksläraren Birgitta
Den lärare som är ytterst ansvarig för språkutvecklingen i storklassen är i grunden
förskollärare och kommer fortsättningsvis att kallas för Birgitta. Hon har tidigare arbetat
mycket med 6 års verksamhet där hon kommit i kontakt med många invandrarbarn. I
dagsläget är Birgitta anställd som förskollärare i storklassen där hon alltså ansvarar för alla
elevers språkutveckling. Hon har fortbildat sig inom ämnet språkutveckling och har under de
senaste 9 åren arbetat i samma invandrartäta område. Läsåret 1996-1997 deltog Birgitta i ett
projektarbete i syfte att utarbeta en handlingsplan för hur man inom enheten ska arbeta för att
stödja och utveckla barns språk och tvåspråkighet.

Birgitta anser att termen tvåspråkighet innebär att man har ett annat modersmål än svenska.
Förutsättningen för att bli tvåspråkig är att man har ett välutvecklat modersmål, menar hon.
För att man ska kunna bygga vidare med ett nytt språk måste grunden vara stabil. Tyvärr
saknas denna stabila grund hos många av skolans elever. Det finns ett flertal rimliga
förklaringar till varför det är så, anser Birgitta. Dels är många av de språk barnen talar
lågstatusspråk, vilket kan upplevas som en belastning. Både språkgruppens status och dess
tradition har betydelse för barnens språkutveckling, menar hon. Dels flydde många barn från
sina hemländer i tidig ålder. De har flyttat runt mellan olika flyktingförläggningar, vilket
givetvis har varit en orolig tid. Varken modersmålet eller svenskan har då fått en rimlig chans
att utvecklas i normal takt. Detta gör att många elever kan uppfattas som halvspråkiga.
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Birgitta använder inte gärna begreppet halvspråkighet, men hon definierar det som att bara ha
fragment av två språk.

Grunden för arbetssättet på skola B är språkfrämjande. Allt arbete bygger på språkutveckling
och språket står hela tiden i centrum. Lärarna i storklassen är alla överrens om att det är
viktigt för barnens språkutveckling att de får tillräckligt med talutrymme. Det är också av stor
vikt att de vuxna hela tiden samtalar med barnen. Barnen mår bra av att lärarna förmedlar och
berättar mycket, menar Birgitta. Det är inget fult med förmedlingspedagogik och barnen
måste få höra, eftersom de inte klarar av att söka egen kunskap. På grund av detta är mycket
av elevernas egna arbete styrt. Det är viktigt att arbetet med invandrarbarn är strukturerat och
konkret, eftersom det skapar en trygghet. Samtliga vuxna i storklassens arbetslag är
inblandade och ansvariga för det språkutvecklande arbetet. Det är dock Birgitta som är den
drivande kraften. Arbetet planeras gemensamt i arbetslaget och utgår från den handlingsplan
som Birgitta varit med om att utarbeta. Varje minut är någon av de vuxna i arbetslaget
uppbokad med en grupp barn som har svenska som andra språk eller en enskild elev som
behöver extra stöd.

Birgitta arbetar språkutvecklande med eleverna både enskilt och i grupper av varierande
storlek. Under vissa lektioner finns hon med som resurs i klassrummet. Det gör hon bland
annat vid tema arbeten i NO och SO ämnen, då hon hjälper de svagare eleverna att bearbeta
faktatexter, dikterar, håller lektion och stöttar på andra sätt där det behövs. Birgitta ser till att
berätta mycket om de olika tema-områdena, då berättandet är ett stort stöd för de språksvaga
barnen. Andra viktiga inslag i det språkutvecklande arbetet är läsning, fri skrivning, ramsor
och sånger. I läsinlärningen utgår Birgitta från helheten och arbetar LTG inspirerat. Läsning
och skrivning är något som ska vara meningsfullt för eleverna.

Birgitta har varit med och byggt upp ett språkmaterial som används i det språkutvecklande
arbetet. Detta material består av ett antal s.k. språklådor. Dessa språklådor innehåller föremål
som är tematiskt grupperade. Det kan till exempel handla om köket, vår hygien, livsmedel,
djur och kläder. Det finns också lådor för vardagsrummet och sovrummet och då använder
man sig av dockskåpsmöbler. Birgitta menar att det är oerhört viktigt att man utgår ifrån det
konkreta när man arbetar med invandrarbarns språkutveckling. Bilder är en bra utgångspunkt,
men är ofta inte tillräckligt. Barnen behöver känna på föremålen för att befästa sina
kunskaper. Det gäller att hela tiden försöka att använda så många sinnen som möjligt.
Språklådorna används på olika sätt i mindre språkgrupper. Eleverna får till exempel leka
Kims lek, träna på att beskriva föremål och möblera egna rum. I början ger Birgitta
instruktioner om hur rummen ska möbleras. Det kan till exempel låta: ”Lägg den röda mattan
under den blå stolen”. Detta tränar elevernas passiva ordförråd. När eleverna blir säkrare får
de själva tala om vad de gör, till exempel: ”Jag ställer vasen på bordet.” Detta visar på
elevernas aktiva ordförråd.

Birgitta arbetar även mycket med bilder och ord. Eleverna har en bok där de klistrar in bilder
på olika vardagliga scenarion. Det kan till exempel röra sig om ett vardagsrum eller en
skolgård. Elevernas uppgift är sedan att lära sig ord som de tycker att de kan ha nytta av i de
olika sammanhangen. Bilderna används också till att öva begrepp och följa uppmaningar. Till
exempel ”Måla boken som ligger under det runda bordet randig!” Skola B har också köpt in
olika typer av bildmaterial som lärarna har organiserat i ett system med 24 olika uppgiftsblad
i olika nivåer. Exempel på sådana uppgifter kan var att para ihop bilder och ordkort, skriva
meningar till bilder, para ihop ord som är likadana o.s.v. Eleverna väljer själva ut de blad som
de vill arbeta med.
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Birgitta anser att det är enormt viktigt att ha ett gott samarbete med elevernas föräldrar.
Därför görs ett hembesök på våren innan barnen börjar i storklassen. Vid behov görs nya
hembesök och vid utvecklingssamtalen får föräldrarna information om hur det går för deras
barn i språkutvecklingen. Föräldrarna får också information om hur viktigt det är att de talar
modersmålet med sina barn. Många invandrarbarn har åtgärdsprogram som följs upp
kontinuerligt. I åtgärdsprogrammet står vilket ansvar de olika parterna har. Föräldrarna
uppmanas bland annat att läsa, prata om begrepp och lära barnet klockan på modersmålet.
Detta för att  barnet ska ha en grund att bygga det svenska språket på.

Liksom Berit, menar Birgitta att det inte bara är invandrarbarnen på skolan som har ett dåligt
språk. Även de svenska barnen är överlag språksvaga. Det märks framförallt på deras
ordförråd, ordföljd och användning av prepositioner. En svårighet är att som lärare anpassa
den språkliga nivån i klassrummet. Det förekommer stora variationer mellan barnen och det är
svårt att räcka till för alla. Nivån blir ofta väldigt låg, vilket drabbar de svenska barnen, menar
Birgitta. Det är också svårt att sätta upp rimliga mål för eleverna, eftersom allt skolarbete i
grund och botten bygger på språket. Många barn har behov av att arbeta i mindre grupper eller
enskilt för att nå målen. Nära kontakt och mycket uppmärksamhet är viktiga ingredienser i det
språkutvecklande arbetet, menar Birgitta. Det är vanligt att invandrarbarnen utvecklar ett
ytflyt. Det låter väldigt bra när de pratar, men om man skrapar på ytan visar det sig att de har
stora brister i sin språkliga förmåga. Ofta är det detaljord som saknas. Det är viktigt att man är
medveten om detta när man arbetar med invandrarbarn.

De nationella proven spökar hela tiden i bakgrunden och Birgitta anser att de är för få vuxna
för att kunna stötta alla elever så pass mycket att de når upp till målen för år 5. Ytterligare en
svårighet uppstår när eleverna slutar i år 5, eftersom de då ska byta skola. Detta kan skapa
väldiga problem, eftersom den nya skolan inte alltid tar vid där skola B slutar. Glappet mellan
klasserna kan vara enormt, vilket kan vara ödesdigert för en elev som inte har något direkt
stöd hemifrån. Detta är ett dilemma, då skola B inte tycker att det går att höja nivån för att
anpassa den till andra skolors arbetssätt. Birgitta skulle vilja ha en 1-9 skola där eleverna får
samma stöd genom hela grundskolan.

Birgitta tycker att det språkutvecklande arbetet är väldigt tacksamt, samtidigt som det är
tungt. Oftast är barnen och föräldrarna väldigt positiva, vilket är glädjande. Det gäller att som
lärare ha en positiv attityd och kunna möta barnen på den nivå de befinner sig.

Birgitta fungerar som kontaktperson mellan skolan och modersmålslärarna. De stora
språkgrupperna har modersmålsmorgonar en dag i veckan. Birgitta går då dit för att informera
modersmålslärarna om skolans arbete. Hon försöker att informera om vilket tema barnen
arbetar med, så att de kan ta upp detta även på modersmålslektionerna. Tyvärr är det dock
som om modersmålslärarna kör sitt eget race, menar Birgitta.

5.3 Skola C

Miljöbeskrivning
Skola C är en innerstadsskola med en hög andel invandrarelever. På skolan går ca 300 elever
uppdelade i 14 åldershomogena klasser från år 0-5. Andelen invandrarbarn på skolan ligger
mellan 60% och 65%. På grund av den höga andelen invandrarelever har man på skola C
satsat mycket på svenska som andraspråksundervisning. Många av invandrarbarnen på skola
C har rötter i det forna Jugoslavien. Men många andra nationaliteter finns representerade på
skolan. De stora språkgrupperna är arabiska, bosniska, serbokroatiska, spanska och persiska.



40

På skola C besökte jag en årskurs 1. Klassen består av 19 elever, 8 flickor och 11 pojkar. 13
av eleverna har invandrarbakgrund. Eleverna är indelade i tre grupper beroende på vilket extra
stöd de behöver. I klassen arbetar förutom en klasslärare även en fritidspedagog och en
förskollärare. Till klassen är också en svenska som andraspråkslärare knuten.

Deltagare
I studien på skola C deltog en klasslärare i år 1, samt sju tvåspråkiga elever ur hennes klass.
Dessutom intervjuade jag en svenska som andraspråkslärare som tidigare samarbetat med
klassläraren, men som på grund av omorganisation för närvarande arbetar med andra klasser
på skolan. Klassläraren  kommer nedan att kallas för Carin. Svenska som andraspråksläraren
har jag gett namnet Caroline.

Skolans arbetsplan
Skola C har arbetat fram en lokal arbetsplan i svenska som andraspråk. Den är dock inte
färdigutvecklad än. I den lokala arbetsplanen formuleras de övergripande målen för svenska
som andraspråksundervisningen, samt de mål som eleven ska ha uppnått efter en första del i
undervisningen. I dagsläget är de övergripande målen med undervisningen i svenska som
andraspråk på skola C att:

• Eleven ska uppnå aktiv tvåspråkighet.
• Eleven ska uppnå en funktionell behärskning av språken som är i nivå med den som

elever med svenska som modersmål har.
• Ge eleven en så god kommunikationsförmåga som möjligt.
• Eleven så effektivt som möjligt ska kunna delta i undervisningen i andra ämnen för att

uppnå godkänd nivå.

I arbetsplanen för skola C betonas vikten av att eleverna får en möjlighet att tänka och
kommunicera på sin kunskaps- och begreppsnivå. Samarbetet mellan svenska som
andraspråk, modersmål och andra ämnen ses därför som viktigt. Undervisningen i svenska
som andra språk ska ge eleverna redskap att tillägna sig kunskaper i andra ämnen och hjälpa
dem att formulera och redovisa kunskaper på det nya språket.

Arbetsplanen betonar även vikten av att undervisningen i svenska som andraspråk sker i
mindre grupper så att läraren ska kunna ta tillvara de naturliga möjligheter som dyker upp. I
en mindre grupp där alla har svenska som andraspråk vågar man dessutom uttrycka sig och
misslyckas på ett annat sätt än i en stor klass med svenska elever.

Nybörjarnivå:
• Eleven ska begripligt kunna redogöra för egna vardagsupplevelser.
• Eleven ska aktivt kunna delta i samtal, uttrycka tankar och känslor, samt kunna återberätta

något han/hon hört eller läst.
• Eleven ska muntligt kunna redovisa ett arbete inför klassen.
• Eleven ska kunna läsa och förstå enkla faktatexter.
• Eleven ska kunna läsa för åldern lämplig skönlitteratur.
• Eleven ska kunna skriva enkla meddelanden, anteckningar, sammanfattningar och

redogörelser.
• Eleven ska kunna uppfatta variationer, samt anpassa och nyansera sitt språk efter

situationen.
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På skola C ska undervisningen i svenska som andraspråk bland annat innehålla:
• Temaarbeten, så som till exempel familjen, skolan, hemmet, känslor, helger och

traditioner, året, tid och fritid.
• Sagor och ramsor.
• Samtal och diskussioner.
• Läsning av skönlitteratur.
• Uttalsträning.
• Fri skrivning, berättelser, brev, sammanfattningar, meddelanden och redogörelser.
• Stavning och grammatik.
• Bibliotekskunskap och kunskap om andra hjälpmedel, såsom till exempel ordlistor,

uppslagsböcker och datorer.

Observationer
Under förmiddagen följde jag med klassens nuvarande svenska som andraspråkslärare. Hon är
lågstadielärare i grunden, men är anställd som speciallärare och svenska som
andraspråkslärare. Hon har dock inte så lång erfarenhet av svenska som
andraspråksundervisning. Det var på grund av detta som Carin rekommenderade att jag
istället intervjuade Caroline. Däremot har klassens svenska som andraspråkslärare lång
erfarenhet av arbete i skolans förberedelseklasser.

Den första gruppen jag iakttog bestod av barn som endast behövde extra stöd i svenska.
Svenska som andraspråksläraren inledde passet med att läsa högt. Hon läste långsamt och
tydligt och såg till att alla barn kunde se bilderna. Efter högläsningen öppnade gruppen
adventskalendern och svenska som andraspråksläraren samtalade med barnen om bilderna.
Barnen fick sedan läsa högt i en traditionell läslära. Jag tyckte mig märka att barnen inte
förstod särskilt mycket av vad de läste, då texterna bestod av lösryckta meningar med syfte att
träna ett visst moment. Efter läsningen arbetade barnen i arbetshäften där de tränade läsning
av ord ur läsläran på olika sätt. De drog streck mellan ord och bilder och verkade att tycka att
detta var roligt.

Den andra gruppen jag följde bestod av de barn som behövde mest stöd. Arbetsgången
liknade den i den första gruppen, men nivån var lägre. Barnen läste den text de haft i läsläxa
högt för de andra barnen. Även dessa barn läste i traditionella läsläror och arbetade med
samma typ av uppgifter. Det skedde dock på en lägre nivå och med mer stöd av svenska som
andraspråksläraren.

På eftermiddagen deltog jag i ett mattepass i klassrummet. Jag hjälpte barnen om de behövde
och märkte att det ofta hade svårt att förstå mina förklaringar om jag inte ansträngde mig för
att göra dem så lätta som möjligt.

Barnens syn på sin egen tvåspråkighet
Jag samtalade med sju elever i den klass jag besökte. Två av dem hade iranska som
modersmål. Två stycken talade spanska, en arabiska, samt två bosniska. Samtliga barn kom
till Sverige när de var mellan ett och tre år gamla. Endast tre av barnen uppgav att de tyckte
att svenska var det lättaste språket. Två elever upplevde att både svenskan och modersmålet
var svåra språk. De övriga två eleverna uppfattade sig som bättre talare av modersmålet. Alla
elever talar sitt modersmål tillsammans med familjen. Två av eleverna pratar modersmålet
med föräldrarna och svenska med sina syskon. En flicka uppgav dock att hennes pappa tycker
att de ska sluta att tala modersmålet hemma, eftersom han tror att dotterns svenska kommer
att bli bättre då.



42

Eleverna var överrens om att det är bra och roligt att kunna prata fler språk än svenska. Fyra
elever kunde inte säga varför de tyckte att det var bra att kunna prata fler språk. De övriga
eleverna tyckte att det var bra att kunna ett annat språk för att man då kan prata med
människor som inte pratar svenska, till exempel de som bor kvar i hemlandet.

Intervju med klassläraren Carin
Den klasslärare jag besökte på skola C är utbildad lågstadielärare och har arbetat som detta i
snart 30 år. För ca 10 år sedan läste hon 10 poäng Svenska 2. Hon har nu en ren
klasslärartjänst men har tidigare arbetat som svenska som andraspråkslärare. Klassläraren
kommer nedan att kallas för Carin.

Carin definierar tvåspråkighet på följande sätt: ”När man kan tala lika mycket av två språk på
den nivå man befinner sig” Hon tycker att det är en fördel att kunna tala två språk, men menar
att det kan vara förknippat med en del svårigheter. Bland annat menar hon att det i vissa fall
kan göra att språkutvecklingen försenas.

Innan eleverna börjar i årskurs 1 testas de av Carin och svenska som andraspråksläraren för att
de ska se på vilken språklig nivå eleverna befinner sig. Eleverna testas efter något som kallas
för Protokoll B, vilket testar bokstavskunskap. Dessutom testas elevernas förmåga att läsa
enstaka ord och lättare meningar. Som komplement till detta test samtalar de båda lärarna
med barnen. Med resultatet på dessa test i bakhuvudet delas barnen upp i tre grupper. Grupp 1
består av barn som behöver mycket stöd i svenska, samtidigt som de behöver
specialundervisning. De tilldelas minst 1 timme/dag hos svenska som andraspråksläraren.
Grupp 2 består av barn som behöver svenska som andraspråksundervisning. De tilldelas två
pass/vecka hos svenska som andraspråksläraren. Grupp 3 består av de barn som kommit så
pass långt i sin språkutveckling att de inte är i behov av extra stöd. Två av de åtta barnen i den
här gruppen har invandrarbakgrund. Carin tycker själv att hon har haft tur som har tilldelats så
mycket resurser.

Tabell 2 – Fördelning av elever efter behov i den aktuella klassen på skola C
Svenska barn Invandrarbarn

Grupp 1 0 5
Grupp 2 0 6
Grupp 3 6 2

Carin tar inte någon extra hänsyn till de elever som har svenska som andra språk då hon
planerar undervisningen i klassrummet. Den extra undervisning de behöver får dessa elever
hos svenska som andraspråksläraren. Däremot tänker hon på att hela tiden förklara ord och
begrepp när de kommer upp. Dessutom ser hon till att de i klassrummet leker lekar som tränar
färger, mönster, månader, material o.s.v.

Carin planerar tillsammans med svenska som andraspråksläraren en gång i veckan. De går då
igenom vad som ska ske i klassrummet under veckan. Utifrån den planeringen diskuterar de
vad som är lämpligt att ta upp i svenska som andraspråksgrupperna. Svenska som
andraspråksläraren arbetar parallellt med Carin och försöker att på sina arbetspass ta upp det
som tas upp i NO och SO undervisningen i klassrummet. Eleverna behöver repetera och få
innehållet förstärkt och förenklat. Dessutom tränas eleverna förstås i basfärdigheter så som att
tala, skriva, läsa och lyssna.
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Det är viktigt att man hela tiden tänker på att göra sig förstådd, menar Carin. Däremot får man
inte lägga sig på en för låg nivå, så att utvecklingen avstannar. Det är också viktigt för
förståelsen att undervisningen är konkret. Det gäller att ta hjälp av verkligheten och att
använda sig av mycket bilder. Det som gör arbetet i en klass med många invandrarbarn svårt
är att hitta en lämplig nivå, menar Carin. Man glömmer ibland hur konkret man måste vara för
att undervisningen ska gå hem. Dessutom ställer språksvårigheterna till det ibland, eftersom
barnen kan ha svårt att uttrycka vad de menar. De kulturella skillnaderna kan också skapa
svåra situationer både i kontakt med barnen och deras föräldrar, påpekar Carin.

Carin ser modersmålet som oerhört viktigt, eftersom det utgör den grund som man bygger det
andra språket på. Hon har för vana att poängtera för föräldrarna hur viktigt det är att de
använder sitt modersmål tillsammans med barnen. Om man inte satsar tillräckligt på
modersmålet kan halvspråkighet bli ett faktum, menar Carin. Det begreppet definierar hon
som att inte ha något helt språk att bygga på, vilket är otroligt jobbigt för ett barn.

På ett föräldramöte som hålls tidigt på terminen informeras föräldrarna om svenska som
andraspråkslärarens arbete och på vilket sätt denna samarbetar med Carin. Skola C försöker
att på ett tidigt stadium ge så mycket information som möjligt. På utvecklingssamtalen ges
information om barnens språkliga utveckling. Svenska som andraspråksläraren finns med på
de svagaste barnens utvecklingssamtal.

Tidigare upplevde Carin att hon hade ett gott samarbete med modersmålslärarna på skolan.
Då behandlades NO och SO områdena även av modersmålslärarna, vilket Carin upplevde som
väldigt positivt. På grund av att modersmålsundervisningen nu ligger efter skoltid, då Carin
sitter i möten eller har annat arbete att utföra har kontakten försvårats och därmed uteblivit.

Intervju med svenska som andraspråksläraren Caroline
Caroline är utbildad lågstadielärare. Den utbildningen har hon kompletterat med 40 poäng
Svenska 2. Sedan 1983 har hon undervisat låg- och mellanstadiebarn i svenska som
andraspråk. För närvarande har Caroline en ren svenska som andraspråkstjänst i två årskurs 3
och en årskurs 4.

Tvåspråkighet innebär att man behärskar två språk lika bra och har hunnit lika långt i sin
språkliga utveckling på båda språk, anser Caroline. Tvåspråkighet är något positivt och målet
bör vara att bidra till att barnen blir aktivt tvåspråkiga, fortsätter hon.

Caroline är kritisk till SVAN-testet som används på skola A, då hon tycker att det bara visar
vad eleverna inte kan. Istället testar hon eleverna efter ett eget test som testar elevernas
ordförråd, flyt, uttal och språkstruktur. Alla nya elever testas för att skolledningen ska veta i
vilken årskurs och klass de ska placeras. Förskoleeleverna kollas för att se om de bör gå i
förberedelseklass eller inte. Eleverna delas sedan in i grupper efter nivå.

Caroline arbetar med sina elever i mindre grupper, samt som resurs i klassrummet. Hon
samarbetar med klasslärarna i de tre klasserna genom arbetsenhetsmöten och speciella
språkutvecklingsmöten varje vecka. När Caroline arbetar med eleverna i mindre grupper ser
hon till att behandla de ämnen som tas upp i klassrummet. Det kan till exempel röra sig om att
bearbeta en text i OÄ-boken och fylla på elevernas ordförråd. För övrigt arbetar hon för att
utveckla elevernas baskunskaper. Arbetet i svenska som andraspråksgrupperna genomsyras av
samtal och skrivning. Kommunikation är ett nyckelord, men eleverna får även arbeta i olika
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arbetsböcker som behandlar olika aspekter av det svenska språket. Något som Caroline också
ser som sin uppgift är att lära eleverna om svenska traditioner.

Det viktigaste är att man är extra tydlig när man arbetar med barn som har svenska som andra
språk, menar Caroline. Man får aldrig ta för givet att eleverna förstår det man säger första
gången. Det krävs hela tiden att man upprepar sig och repeterar undervisningsavsnitten. Det
gäller att utveckla elevernas kommunikativa förmåga genom att möta dem på rätt nivå.
Caroline påpekar också hur viktigt det är att man inser att elevernas kultur och religion skiljer
sig från det man själv är van vid. Kunskap om olika kulturer och religioner är en stor fördel i
arbetet med invandrarbarns språkutveckling.

En svårighet som Caroline har stött på är elever och föräldrar som tycker att deras barn inte
behöver svenska som andraspråksundervisning, eftersom de anser att svenskkunskaperna är
tillräckliga som de är. Ibland kan det även vara svårt att övertyga kollegor om vikten av
svenska som andraspråksundervisning, då många luras av det s.k. ytflytet.

Caroline menar att modersmålet är av mycket stor betydelse för andraspråksutvecklingen.
Hon menar att de båda språken hjälps åt och lyfter varandra. Det krävs ett väl fungerande
modersmål för att utveckla en hög andraspråksförmåga. Det är därför synd att långt ifrån alla
elever har modersmålsundervisning. En del föräldrar är av den uppfattningen att deras barn
snabbt ska bli så svenska som möjligt. Genom att utesluta modersmålet tror de att barnen ska
bli bättre på att tala svenska, vilket Caroline menar är helt fel. Barnen berövas då ett väl
utvecklat modersmål som de kan bygga andraspråket på och risken finns att de blir
halvspråkiga. Halvspråkighet var tidigare ett hett begrepp i debatten om tvåspråkighet, men
Caroline använder det inte längre.

Föräldrarna informeras om det språkutvecklande arbetet på utvecklingssamtalen. Caroline är
närvarande vid de samtal där det är aktuellt och hon berättar då om målsättningen med
svenska som andraspråksundervisningen. Föräldrarna får även ett exemplar av den lokala
kursplanen för svenska som andraspråk. De uppmanas att hjälpa sina barn med läxorna i den
utsträckning de känner att de klarar av det. En del föräldrar talar mycket dålig svenska och har
därför svårigheter med detta. Dessa föräldrar uppmanas att försöka se till att läxan är gjord
och på så vis bidra till sina barns skolarbete. Liksom Carin har Caroline inget större samarbete
med modersmålslärarna, vilket hon tycker är synd.

6 RESULTATDISKUSSION

Jag kommer nedan att diskutera tvåspråkighet och de tre besökta skolornas arbete med
invandrarbarns språkutveckling utifrån de intervjufrågor som jag använde mig av i min studie
(Se bilaga 1). Med dessa frågor som grund kommer jag att diskutera det material, som jag
genom litteraturstudier och fältarbeten, tagit till mig. För att underlätta för läsaren har jag
delat in resultatdiskussionen i kortare stycken som jag har benämnt med lämpliga
underrubriker.

Definition av begreppet tvåspråkighet
Tvåspråkighet är inget entydigt begrepp. Det finns en mängd olika definitioner av
tvåspråkighet och de tar alla fasta på olika delaspekter av fenomenet. Enligt
kompetenskriteriet (Skutnabb-Kangas, 1981) är graden av behärskning av de båda språken ett
mått på om en person är tvåspråkig eller ej. Det visar sig ganska snart att olika forskare har
skilda uppfattningar om hur bra en person måste behärska sina två språk för att kallas



45

tvåspråkig. De sex lärare som jag intervjuade i min studie var samtliga inne på samma linje.
Tvåspråkighet innebär att man kan kommunicera och göra sig förstådd på två språk. De båda
språken ska vara välfungerande och man ska ha nått i stort sett lika långt i sin språkliga
utveckling på båda språken för att kallas tvåspråkig. Det troliga är att de personer som
behärskar två språk som en infödd är ganska sällsynta.

När jag i min studie talar om tvåspråkiga barn syftar jag på de barn som har ett annat
modersmål än svenska. Vissa av dessa barn har kommit till Sverige först efter det att deras
modersmål har etablerats och har alltså tillägnat sig sitt andra språk successivt. De talar
modersmålet tillsammans med familjen och svenska i skolan. Det finns även tvåspråkiga barn
som är födda i Sverige av utländska föräldrar. Dessa barn talar ett annat språk än svenska
inom familjen. De lär sig svenska parallellt med sitt modersmål och räknas följaktligen som
simultant tvåspråkiga.

Synen på tvåspråkighet
Fördelarna med att ha tillgång till två språk är många. I den litteratur jag har studerat nämns
många positiva tankar kring tvåspråkighet. Genom att behärska fler än ett språk har man
större möjlighet att berika sitt eget liv och samhället i stort. Som tvåspråkig kan man även
söka arbete i andra länder, samt vara en stor tillgång på den inhemska arbetsmarknaden. En
tvåspråkig person har dessutom fler möjligheter att komma i kontakt med andra människor
och kulturer än vad en enspråkig person har (Hyltenstam & Stroud, 1991, Arnberg, 1988).

De sex lärare som jag intervjuade under min studie var alla mer eller mindre positivt inställda
till tvåspråkighet. Samtliga lärare ansåg att tvåspråkighet är oerhört berikande och en stor
tillgång för individen som man bör ta vara på och utveckla på bästa sätt. Anita var dock noga
med att påpeka att det är av vikt att de båda språken utvecklas parallellt, så att inte något av
språken blir lidande. Carin, som även hon är positivt inställd till tvåspråkighet, menar dock
att tvåspråkighet tyvärr kan försena språkutvecklingen. Både Arnberg (1988) och Svensson
(1998) stöder denna teori och betonar att det är viktigt att ha i åtanke att
språkutvecklingstakten hos tvåspråkiga barn långt ifrån säkert är densamma som hos
enspråkiga barn. Detta förklaras bland annat med att det ena språket ofta får en mer
framskjutande roll i barnets liv, vilket får till följd att det andra språkets utveckling går
långsammare än hos enspråkiga som lär sig samma språk. Att det skulle vara så att
tvåspråkiga barn har dubbelt så mycket att lära jämfört med enspråkiga barn kritiseras dock av
bland annat Arnberg (1988).

Liksom de aktuella lärarna, var de 19 elever som jag fick tillfälle att prata lite mer ingående
med överlag väldigt positivt inställda till sin egen tvåspråkighet. De nämnde bland annat att
tvåspråkighet är något positivt eftersom man då kan prata med fler människor. Att kunna
kommunicera med släktingar och vänner i hemlandet, samt att kunna göra sig förstådd vid
utlandsresor var argument som vägde tungt för många barn. Något som jag anser att man som
lärare bör ta vara och bygga vidare på är den stolthet många av de tvåspråkiga barnen visar
över att ha tillgång till två språk. Målet måste vara att eleverna ska utveckla en aktiv
tvåspråkighet som de känner sig stolta över och som de känner att de har nytta av i livet.
Tvåspråkighet är en enorm tillgång som vi bör ta tillvara och utveckla på bästa sätt.

Modersmålets roll
De forskare jag har kommit i kontakt med genom min litteraturstudie är överrens om att
modersmålet spelar en viktig roll i andraspråksinlärningen. För att ett barn ska utveckla en
positiv tvåspråkighet, där båda språk utvecklas tillfredsställande, krävs det att barnet får
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många tillfällen att tala och höra båda språken. Förmågan att tala ett språk försvinner snabbt
om den inte underhålls. Föräldrarna har därför en oerhört viktig roll när det gäller att utveckla
modersmålet (Arnberg, 1988, Svensson, 1998).

För att en positiv tvåspråkighetsutveckling ska ske krävs det även att barnet har positiva
känslor för båda språken. Modersmålet är starkt förknippat med personlighet och identitet och
det är därför viktigt att skolan uppmärksammar barnets modersmål, så att barnet känner att det
är något som är accepterat och som man kan vara stolt över. Läraren kan även hjälpa barnet
att hitta litteratur, filmer och sagor på modersmålet (Svensson, 1998).

Cerú (1993) och Löfgren m.fl. (1980, i Svensson 1998) menar att modersmålsundervisningen
är oerhört betydelsefull för det tvåspråkiga barnet, eftersom den är en förutsättning för att
barnet ska få en gedigen grund för sin ord- och begreppsbildning. Samtidigt skapar
modersmålsundervisningen en möjlighet för barnet att kunna kommunicera med sin släkt och
på så sätt få tillgång till och förståelse för sitt hemlands kultur.

Samtliga lärare i studien var av den uppfattningen att modersmålet har stor betydelse för
andraspråksutvecklingen. De var alla inne på att modersmålet utgör den grund som man
bygger andraspråket på och de menade att det krävs ett välutvecklat modersmål för att
utveckla ett välfungerande andraspråk. Caroline uttryckte det så att ”de båda språken hjälps
åt och lyfter varandra”. Om modersmålet är torftigt finns det risk för att många begrepp
saknas. Detta leder till att språkutvecklingen blir problematisk och i värsta fall till
skolsvårigheter och svårigheter att kommunicera med familj och vänner.

Som framgår ovan, har modersmålet av allt att döma, stor betydelse för
andraspråksutvecklingen. Detta innebär att modersmålsundervisningen är mycket viktig för de
tvåspråkiga barnen, vilket också har påpekats av flertalet lärare i studien. Berit menar dock att
det är föräldrarna som har det största ansvaret för modersmålsutvecklingen, då hon anser att
skolans modersmålsundervisning är alltför knapp. Caroline påpekar också att det är många
barn som inte utnyttjar rätten till modersmålsundervisning, eftersom deras föräldrar är av den
uppfattningen att barnen ska satsa allt på att lära sig svenska. Detta är synd, då det oftast får
motsatt effekt.

Jag anser att det är viktigt att som lärare göra det man kan för att stärka barnets modersmål.
Det kan handla om att visa barnet ett intresse för modersmålet och låta det lära de andra
eleverna någon ramsa eller sång. Det är betydelsefullt att eleverna känner att deras modersmål
är något viktigt och accepterat. Läraren måste också ha en positiv attityd till
modersmålsundervisningen och visa intresse även för denna del av elevernas skolgång.
Föräldrarna bör också informeras om vikten av modersmålsundervisning och om deras roll i
barnets språkutveckling.

Halvspråkighet
Inlärningsmiljön kan ge upphov till två olika typer av tvåspråkighet. Den ena typen kallas för
additiv tvåspråkighet och innebär att andraspråksinlärningen sker under trygga former,
samtidigt som modersmålet stimuleras. I denna situation utvecklas ett andraspråk utan att
modersmålet blir lidande. Den andra typen av tvåspråkighet har benämnts subtraktiv
tvåspråkighet eftersom inlärningen av det andra språket går ut över modersmålet (Lambert,
1977 i Hyltenstam &Stroud, 1991). Det är den subtraktiva tvåspråkigheten som kan leda till
den typ av tvåspråkighet som kallas för halvspråkighet.



47

Halvspråkighet innebär att inget av en persons språk utvecklas tillfredsställande, vilket kan
leda till att personen har svårt för att uttrycka abstrakta tankar och känslor på båda språk.
Halvspråkighet ses som en konsekvens av en ogynnsam språklig miljö (Svensson, 1998,
Hyltenstam & Stroud, 1991). Begreppet är dock omdiskuterat och har fått en negativ klang i
debatten om tvåspråkighet. Forskare är till och med oense om halvspråkighet överhuvudtaget
existerar (Svensson, 1998).

I samband med att jag diskuterade modersmålets roll för andraspråksinlärningen med de sex
lärarna kom vi in på begreppet halvspråkighet. Samtliga lärare menade att om modersmålet
försummades vid inlärningen av ett andra språk kunde det leda till så kallad halvspråkighet.
Anna och Anita definierade halvspråkighet som att ha två halvbra språk. Birgitta menade att
halvspråkighet innebär att man bara har fragment av språk och Carin ansåg att halvspråkighet
innebär att man inte har något språk att bygga vidare på. Samtliga lärare hade en definition av
begreppet halvspråkighet och tankar om varför det uppstår. Tre av de intervjuade lärarna
uppgav dock att de inte gärna använde sig av begreppet, då det har fått en negativ klang.
Caroline menade att halvspråkighet tidigare var ett hett begrepp i debatten om tvåspråkighet,
men att det inte används längre.

Oavsett inställning till begreppet halvspråkighet ansåg samtliga lärare att modersmålet är
oerhört viktigt för andraspråksinlärningen. De menade att modersmålet måste underhållas så
att det utvecklas normalt samtidigt som man lär sig ett andra språk. Annars kan det leda till att
båda språk blir torftiga. Jag anser att det viktiga är att man som lärare har kunskap om detta
och är medveten om vilka problem som kan uppstå. Det är sedan mindre viktigt vilket
begrepp man använder för att benämna situationen. Är man som klasslärare medveten om
vilken betydelse modersmålet har kan man göra det man kan för att försöka stärka det. Det
kan röra sig om att sprida information till föräldrarna, uppmärksamma barnets modersmål,
samt att värna om modersmålsundervisningen.

Lokala arbetsplaner
Samtliga tre skolor i min studie har formulerat en lokal arbetsplan gällande undervisning i
svenska som andraspråk. De är olika vad det gäller uppläggning, innehåll och utförlighet.

Enligt skola A:s arbetsplan är syftet med svenska som andraspråksundervisningen att eleverna
ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Uppnåendemålen har delats in i en nybörjarnivå och en
fortsättningsnivå. Det är inte specificerat var gränsen mellan nybörjarnivå och fortsättnings-
nivå ligger. I arbetsplanen är även ett antal strävansmål formulerade. Ett av dessa strävansmål
innebär att eleven ska komma till insikt om hur det egna lärandet på ett andraspråk går till.
Detta var också något som svenska som andraspråksläraren Anita såg som ett viktigt mål med
sitt arbete. Hon menade vidare att hon har ett ansvar när det gäller att intressera eleverna för
litteratur av olika slag. Detta har hon stöd för i den lokala arbetsplanen som formulerat ett
strävansmål som innebär att eleven ska lära känna svensk kultur och skönlitteratur.

Under läsåret 96-97 var svenska som andraspråksläraren Birgitta med om att utarbeta en
handlingsplan med syfte att stödja och utveckla barns språk och språkutveckling. Denna
handlingsplan styr arbetet på skola B och utgår från de sju linjerna föräldrasamarbete,
kunskap, förhållningssätt, eget ansvar, struktur, metoder och övergångar. Handlingsplanen är
välgjord och inleds med en bakgrund till arbetet och målformuleringar. Handlingsplanen
innehåller även avsnitt om språkutvecklingsprojektet, samordning med modersmålslärare,
svenska som andraspråkslärarmöten och språkutvecklingsmöten. De sju linjerna ovan
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behandlas sedan utförligt i varsitt avsnitt. Handlingsplanen utgör en stadig grund för det
språkutvecklande arbetet och genomsyrar allt arbete på skola B.

Den lokala arbetsplanen för svenska som andraspråk på Skola C är inte färdigutvecklad. I
arbetsplanen formuleras de övergripande målen för svenska som andraspråksundervisningen,
samt de mål som eleven ska ha uppnått efter en första del i undervisningen. Vad som menas
med en första del i undervisningen framgår inte. Ett övergripande mål är att eleverna ska
uppnå aktiv tvåspråkighet, samt nå samma språkliga behärskning som en svenskspråkig elev.
Arbetsplanen betonar även vikten av ett gott samarbete mellan modersmålslärare, svenska
som andraspråkslärare och övriga lärare. Enligt skola C:s arbetsplan bör undervisningen i
svenska som andraspråk ske i mindre grupper, då det underlättar inlärningen. Arbetsplanen
nämner avslutningsvis ett antal moment som ska ingå i svenska som
andraspråksundervisningen på skolan.

Skola A:s arbetsplan är något knapphändig, men den innehåller några viktiga inslag, så som
t.ex. vikten av att eleverna ska komma till insikt om hur det egna lärandet på ett andraspråk
går till. Jag tycker även att nybörjarmålen och fortsättningsmålen är relevanta. Arbetsplanen
innehåller endast mål för arbetet och nämner inget om hur målen ska förverkligas, vilket jag
anser är en brist. Anita arbetar med arbetsplanens mål i bakhuvudet, men verkar framförallt
komplettera detta med en egen övertygelse om hur hon ska lägga upp arbetet för att nå bästa
möjliga resultat.

Skola B:s arbetsplan är ett resultat av ett långsiktigt projektarbete och följaktligen väldigt
utförligt formulerad. Arbetsplanen är väldigt genomarbetad och tydlig och det märks att skola
B arbetar med den som utgångspunkt. De sju linjerna i arbetsplanen är alla viktiga delar i ett
välfungerande språkutvecklingsarbete.

Skola C:s arbetsplan är inte färdigutvecklad, men är ändå något mer utförlig än skola A:s
arbetsplan. Skola C:s arbetsplan förespråkar ett samarbete mellan alla lärare kring det
tvåspråkiga barnet, vilket jag anser är mycket viktigt. Jag anser även att det är positivt att
arbetsplanen betonar vikten av arbete i små grupper. För att lyckas lära sig ett andraspråk
krävs det att man vågar försöka och misslyckas. Förutsättningarna för detta är större i en
mindre grupp.

Trots skillnader mellan de olika arbetsplanerna, tycker jag att det är positivt att se att samtliga
skolor i min studie har en arbetsplan för svenska som andraspråk. Enligt min åsikt är det
viktigt att det på skolan finns en arbetsplan för hur det språkutvecklande arbetet med
invandrarbarn ska gå till. Den bör innehålla mål för arbetet, men även riktlinjer för hur målen
ska uppnås. Jag är av den uppfattningen att resultatet blir bäst om alla lärare som kommer i
kontakt med barnet under skoldagen samarbetar efter samma grunder och förhållningssätt.

Organisation av tvåspråkighetsarbetet
På skola A är det svenska som andraspråksläraren Anita som har det övergripande ansvaret
för svenska som andraspråksundervisningen. Varje höst görs en så kallad behovsinventering
på skolan. Alla tvåspråkiga barn på skolan testas så att personalen får en bild av vilka elever
som är i störst behov av språkligt stöd. Det är sedan Anita, som med testresultaten som grund,
avgör hur resurserna ska fördelas och vilka elever som måste prioriteras. Anita arbetar
personligen med barn från tre av skolans 17 klasser. Tyvärr upplever hon att svenska som
andraspråksundervisningen krymper på grund av bristande resurser.
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Den klass jag besökte på skola B är en storklass med 53 elever. Storklassen är indelad i ett
flertal mindre grupperingar baserade på elevernas behov. Grunden för arbetet på skola B är
språkfrämjande och det bygger på språkutveckling. Språket är något som hela tiden står i
centrum. Förskolläraren Birgitta är huvudansvarig för språkutvecklingen i klassen och arbetar
mycket med de elever som har svenska som andraspråk. Även klassläraren Berit har ansvar
för vissa grupper i svenska som andraspråksundervisningen, men det är Birgitta som är den
drivande kraften i arbetslaget. För att ta reda på vilken språklig nivå eleverna ligger på
använder sig lärarna i storklassen av de diagnostiska proven i år 2 och 5, samt LUS-schemat.
Som komplement utgår lärarna från elevernas egna texter och talspråk. Ett åtgärdsprogram
upprättas för alla elever som befaras att inte nå upp till målen i år 5.

Innan eleverna börjar i årskurs 1 hos Carin på skola C testas deras språkkunskaper. Detta för
att Carin och klassens svenska som andraspråkslärare ska kunna avgöra på vilken språklig
nivå de befinner sig. Eleverna testas i bokstavskunskap och läsning av enstaka ord. Som ett
komplement till detta samtalar de båda lärarna med varje elev. Med resultatet av dessa test i
bakhuvudet delas barnen in i tre grupper. De som behöver mycket stöd i svenska tilldelas
minst en timme/dag hos svenska som andraspråksläraren. Mellangruppen tilldelas två
timmar/vecka. Den tredje gruppen anses inte behöva extra stöd i svenska. Carin tycker att hon
har haft tur som tilldelats så mycket resurser.

Organisationen av det språkutvecklande arbetet ser lite olika ut på de tre skolorna. Både skola
A och skola C gör någon form av test för att se vilket behov av extra stöd varje elev har. Med
dessa test som stöd fördelas resurserna hos svenska som andraspråkslärarna. Eleverna får
sedan gå ifrån undervisningen i klassen för att delta i svenska som
andraspråksundervisningen. På skola B organiseras arbetet på ett annat sätt, eftersom alla tre
lärare i storklassen är ansvarig för elevernas språkutveckling. Eleverna observeras under det
dagliga skolarbetet och testas endast med hjälp av de nationella proven och LUS-schemat.
Svenska som andraspråksundervisningen sker sedan i något av storklassens klassrum
tillsammans med någon av lärarna. Eleverna behöver inte känna att de går ifrån den vanliga
undervisningen, då undervisningen i storklassen hela tiden sker i mindre grupperingar med
någon av de vuxna som ansvarig. Jag anser att organisationen av det språkutvecklande arbetet
på skola B är idealisk, då elevernas skolgång blir en fungerande helhet, där alla lärare kring
eleverna samarbetar med språkutveckling som gemensamt mål.

Samarbete lärare emellan
På skola A är samarbetet kring de tvåspråkiga eleverna inte speciellt utvecklat. Klassläraren
Anna menar att samarbetet mellan henne själv och Anita är obefintligt. Anita styrker detta
påstående och menar att det beror på att Anna är ny på skolan. Anita tycker att det är synd att
samarbetet uteblivit, då hon känner att hon har ett bra samarbete med de övriga klasslärarna.
Med dessa lärare diskuterar hon regelbundet de tvåspråkiga barnens skolsituation. Syftet är att
avlasta klasslärarna så mycket som möjligt, samt att se till att barnens skolgång blir en
fungerande helhet. På skola A sker inget som helst samarbete mellan modersmålslärarna och
de övriga lärarna. Detta beror, enligt Anita, på att modersmålslärarna inte finns på skolan
under dagtid som de gjorde förr.

Samarbetet mellan lärarna i storklassen på skola B är välutvecklat. I klassen arbetar sju vuxna
som var och en har huvudansvaret för ett antal barn. Samtliga vuxna i arbetslaget delar dock
på ansvaret för storklassen och de kompletterar varandra bra. Arbetslaget planerar helheten
tillsammans, men fördelar ansvarsområden mellan sig, så att den som är mest lämpad för det
aktuella området tar ansvaret. Detta arbetssätt gör att alla vuxna i storklassen är väl insatta i
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alla delar av barnens skoldag. All undervisning bygger på språkutveckling, vilket gör att alla
vuxna som kommer i kontakt med eleverna i storklassen sätter språket i centrum.

Lärarna på skola B försöker även samarbeta med modersmålslärarna. Birgitta fungerar som en
länk mellan skolan och modersmålslärarna och informerar varje vecka om skolans arbete.
Detta för att modersmålslärarna ska kunna knyta sin undervisning till de tema arbeten
eleverna arbetar med i storklassen. Birgitta tycker att tanken är god, men att det fortfarande
känns som om modersmålslärarna kör sitt eget race.

Klassläraren på skola C samarbetar med den svenska som andraspråkslärare som är knuten till
hennes klass. De har gemensam planeringstid en gång i veckan. Då informerar Carin svenska
som andraspråksläraren om vad som ska ske i klassrummet. Detta för att svenska som
andraspråksläraren ska kunna ta upp de NO och SO bitar som behandlas i klassrummet i
svenska som andraspråksgrupperna. Eleverna är i stort behov av repetition, samt av att få
innehållet förenklat. Liksom på skola A har samarbetet mellan lärarna och modersmålslärarna
på skola C uteblivit. Även Carin menar att detta beror på att modersmålsundervisningen nu
sker efter skoltid.

I den litteratur jag studerat har jag inte kommit i kontakt med åsikter gällande samarbetet
mellan klasslärare och svenska som andraspråkslärare. Dock anser både Cerú (1984) och
Fredriksson (1991) att det är positivt om klassläraren och svenska som andraspråksläraren
samarbetar med modersmålsläraren. När det gäller skrivning menar de att det ibland kan vara
bra om modersmålsläraren kan hjälpa eleverna att översätta deras texter till modersmålet. De
menar även att det i vissa fall kan vara en fördel om eleverna får skriva ett utkast på sitt första
språk och sedan få hjälp med att översätta det till sitt andraspråk. Både Cerú och Fredriksson
anser att det är fördelaktigt för eleverna om de får tillfälle att arbeta med samma områden
både i klassrummet och på modersmålsundervisningen.

Jag håller med Cerú och Fredriksson om att det är positivt om man som klasslärare utvecklar
ett samarbete med modersmålslärarna, även om jag har förståelse för att det kan vara svårt
rent praktiskt. Det gäller även att ett samarbete kommer tillstånd mellan klasslärare och
svenska som andraspråkslärare. Jag anser att det är oerhört positivt om alla vuxna som
kommer i kontakt med eleverna i skolan arbetar tillsammans efter samma mål och
värderingar. Eleverna mår bäst och blir tryggare av att deras skolgång utvecklas till en
fungerande helhet. Jag blev väldigt imponerad av arbetet på skola B och ser detta som en
idealisk organisation av arbetet med invandrarbarns språkutveckling.

Tvåspråkiga metoder och arbetssätt
Enligt Kursplaner för grundskolan är skolans viktigaste uppgift att skapa goda förutsättningar
för elevernas språkutveckling. Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar ett rikt och
nyanserat språk. Läraren har ett stort ansvar när det gäller att stödja eleverna i deras språk-
och kommunikationsutveckling (Lpo 94). När man arbetar med invandrarbarn är det extra
viktigt att man utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter och behov.

Både Cerú (1984 & 1985) och Fredriksson (1991) anser att skrivandet är en viktig del i
svenska som andraspråksundervisningen. Skrivandet är också något som lyfts fram på
samtliga skolor i min studie. Fredriksson rekommenderar att arbeta efter skrivprocessens
principer, eftersom arbetssättet bygger på elevernas egna texter. Arbetssättet leder till att
eleverna själva får komma underfund med regler och dra egna slutsatser angående språkets
uppbyggnad. Jag anser att denna metod är bra eftersom den verkligen utgår från eleverna. Det
är också positivt att läraren inte behöver införa en massa regler som för vissa endast leder till
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en rädsla över att göra fel. Cerú (1984) förespråkar en LTG- inspirerad metod som även den
utgår från elevernas egna texter. Läraren skriver ned det eleverna vill uttrycka och detta blir
utgångspunkten för läs- och skrivinlärningen. Genom detta arbetssätt lär sig eleverna att
känna igen de skrivna orden.

Cerú (1985) betonar att det är betydelsefullt om man varje dag hittar naturliga tillfällen till att
träna skrivning. Det kan t.ex. röra sig om att skriva en enkel sammanfattning av dagen.
Fredriksson (1991) tar upp kortskrivning i detta sammanhang. Dagboksskrivandet och
kortskrivningen tränar eleverna i att snabbt få ned tankar i ord, befäster vardagsord och tränar
eleverna i att sätta ord på sin verklighet. Men det viktigaste av allt anser jag är att denna typ
av skrivning avdramatiserar skrivandet, eftersom budskapet är att innehållet är viktigare än
formen.

Fredriksson (1991) menar att diktskrivande med fördel kan användas i svenska som
andraspråksundervisningen. Jag håller med henne om detta eftersom det inte krävs ett så stort
ordförråd för att kunna skriva en innehållsrik och fin dikt. Dessutom tränar diktskrivning
förmågan att uttrycka känslor (Cerú, 1985). Under mitt besök på skola B observerade jag en
grupp som arbetat med diktskrivning. Dikterna var skrivna kring olika teman och innan
barnen började skriva egna dikter diskuterade man i klassen vad man skulle kunna skriva om.
Jag tror att det är en fördel om man, som Fredriksson nämner, pratar om dikter och läser dem
högt i gruppen innan diktskrivandet startar. Det är, precis som Cerú (1985) säger, viktigt att
visa eleverna att det inte behöver vara så svårt att skriva fina dikter. Eleverna på skola B var
noga med sina dikter och gjorde fina illustrationer, eftersom de visste att dikterna skulle ingå i
klassens egen diktsamling. Cerú (1985) rekommenderar att samla dikterna i en gemensam
bok. Allt skrivande bör ha en mottagare och det är viktigt att det eleverna producerar får
respons.

Cerú (1984) har som mål att alla barn ska tillverka en egen läsebok med bild och text, vilket
jag tycker är en trevlig idé. Det är viktigt att det barnen arbetar med i skolan känns
meningsfullt och blir uppmärksammat. En egen bok kan man visa för andra och vara stolt
över. På skola A låter klassläraren Anna eleverna tillverka egna böcker med hjälp av bilder.
Eleverna får välja bilder som de sedan skriver om. Anna menar att en fördel med detta
arbetssätt är att eleverna arbetar på sin egen nivå och i sin egen takt.

Både Cerú (1984) och Fredriksson (1991) anser att bilder är användbara i arbetet med
invandrarbarns språkutveckling. Min uppfattning är också att bilder med fördel kan användas
som utgångspunkt för olika arbeten. De kan till exempel användas som utgångspunkt för en
inlevelsebeskrivning eller som inspirationskälla för berättande och diktskrivande. Bilder
används på något sätt i den språkutvecklande undervisningen på samtliga skolor i min studie.
Det vanliga är att man utgår från bilder för att träna olika begrepp. På skola A använder man
sig av bildkort med olika uppgifter för att träna detta. Eleverna på skola B gör egna böcker
med hjälp av bilder föreställande olika vardagliga scenarion, så som till exempel köket eller
skolgården. Elevernas uppgift är att lära sig de ord de tycker att de kan ha nytta av i de olika
sammanhangen. Bilderna används sedan till att öva begrepp. Storklassen har också tillgång
till ett antal uppgiftsblad som tränar språket på olika sätt. Många av uppgifterna bygger på
olika typer av bildmaterial och kan till exempel gå ut på att para ihop bilder med ord och att
skriva meningar till bilder.

Även om lärarna på skola B är positivt inställda till att använda bilder i språkundervisningen,
betonar de vikten av att utgå från det konkreta i arbetet med invandrarbarn. Bilder är en bra



52

utgångspunkt, men ofta inte tillräckligt menar Birgitta. Hon har därför varit med och utvecklat
ett språkmaterial som hon kallar för språklådor. Dessa språklådor innehåller föremål som är
tematiskt grupperade och som kan användas på olika sätt i språkarbetet. Det kan handla om att
öva begrepp, beskriva föremål och träna på att följa instruktioner. Birgitta menar att det är
viktigt att man hela tiden försöker att aktivera så många av barnens sinnen som möjligt för att
de ska befästa sin språkkunskaper. Jag tog intryck av arbetet med språklådorna och känner att
det är något som jag själv kan tänka mig att arbeta med. Det känns som om detta material går
att använda på många olika sätt.

I stort sett alla lärare som deltog i min studie betonade vikten av att bygga den
språkutvecklande undervisningen på konkreta uppgifter, där det hela tiden är klart vad som
ska göras. Birgitta menar att invandrarbarnen mår bäst av strukturerad och konkret
undervisning, eftersom det skapar en trygghet. Samtliga lärare påpekade också att det är
viktigt att tänka på att man förklarar mycket och hela tiden är tydlig i kontakten med eleverna.
De tvåspråkiga barnen är i stort behov av upprepning och repetition, menar Caroline. På skola
B ser man till att gå in djupare på varje undervisningsområde, så att invandrarbarnen får den
repetition som är nödvändig. Birgitta menar vidare att det är ett stöd för de språksvaga barnen
om läraren berättar mycket. Förmedlingspedagogik är inget fult, utan en hjälp för de barn som
inte själva klarar av att söka kunskap.

Fredriksson (1996) betonar att det är viktigt att man skapar många tillfällen för eleverna att
använda svenskan i verklighetstrogna situationer. Skolans vardag ger många tillfällen till att
träna språket som vi måste ta vara på. Det kan till exempel handla om att låta eleverna själva
ta reda på busstider till ett studiebesök. Fredriksson menar att det är viktigt att man som lärare
är lyhörd och tar vara på de tillfällen som bjuds. Då kan man bidra till att eleverna utvecklas
både språkligt, kulturellt och socialt. Anita på skola A betonar också vikten av att skapa
möjligheter för eleverna att naturligt komma i kontakt med det svenska språket. Jag tror att en
medveten lärare kan hitta många tillfällen för eleverna att använda språket i verklighetstrogna
situationer.

Liksom skrivandet, är läsning ett viktigt inslag i svenska som andraspråksundervisningen,
vilket också nämndes på samtliga skolor i min studie. Regelbunden läsning leder till att
ordförrådet hela tiden ökar. Läraren måste därför sträva efter att göra läsningen intressant för
eleverna. Eleverna måste få kontakt med texter som engagerar dem, så att de utvecklar en lust
att läsa för nöjes skull. Om de bara kommer i kontakt med lösryckta meningar kan läsningen
lätt uppfattas som något svårt och ointressant. (Fredriksson, 1991) Detta var något jag
reagerade över när jag observerade svenska som andraspråksundervisningen på skola C.
Eleverna tränade läsning i traditionella läsläror, där texterna bestod av lösryckta meningar
med syfte att träna ett visst moment. Jag tyckte mig märka att eleverna inte förstod särskilt
mycket av vad de läste. Jag håller med Fredriksson om att detta lätt kan leda till ett ointresse
för allt vad läsning heter. Därför är det viktigt att man ser till att använda sig av böcker som
intresserar eleverna, så att deras första möte med läsningen blir ett positivt minne. För att
läsningen ska utveckla språket krävs det dessutom att den språkliga nivån är något över det
eleven klarar av. Det är därför viktigt att läraren hjälper eleverna att hitta böcker på rätt nivå
(Fredriksson, 1991).

Svensson (1998) påpekar att mycket av det man gör för att stimulera enspråkiga barns
språkutveckling kan göras även med de tvåspråkiga barnen. Hon nämner samtal och
diskussioner på barnets nivå som viktiga inslag. Men det är även viktigt att läsa mycket
tillsammans med barnet. Detta anser jag är ovärderligt och ett viktigt led i att intressera
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eleverna för olika typer av litteratur. Anita ser det som sin uppgift att intressera eleverna för
läsning och litteratur. Hon arbetar därför mycket utifrån sagoläsning eller sagoberättande.
Sagorna bearbetas sedan på olika sätt i undervisningen.

Liksom Svensson, menar Cerú (1985) att samtal och diskussioner är viktiga inslag i svenska
som andraspråksundervisningen. Samtliga lärare i min studie nämnde att samtal har en viktig
roll i språkutvecklingen. Anita betonar vikten av att arbeta med de tvåspråkiga barnen i
mindre grupper om högst tre elever, då det är en stor fördel om undervisningen är baserad på
samtal och personlig kontakt. Detta är något som man även betonar på de båda andra
skolorna. Birgitta menar att det är viktigt för barnens språkutveckling att de får mycket
talutrymme och tid för samtal med de vuxna. Samtalen tränar basfärdigheter, så som att tala
och att lyssna på andra. Caroline anser att kommunikation är ett nyckelord i svenska som
andraspråksundervisningen, vilket jag håller med henne om. Eleverna måste få många
tillfällen att använda sig av språket. Det är också viktigt, precis som Anita nämnde, att det
språkutvecklande arbetet sker i mindre grupper där man når personlig kontakt med eleverna.
En mindre grupp gör det också lättare för alla att våga försöka.

Cerú (1984) påpekar att det är betydelsefullt att skolan stimulerar eleverna till att finna olika
sätt att uttrycka sig, så att även bildspråket, musiken och dramat får en chans att utvecklas.
Birgitta är inne på samma linje och menar att det är viktigt att barnen får använda sig av så
många sinnen som möjligt i undervisningen. Rim, ramsor och sånger är tacksamma inslag i
språkundervisningen. Spel ock lekar är ytterligare moment som uppskattas av de flesta barn.
Detta kan man utnyttja på många sätt i språkundervisningen, menar Cerú (1985). De tre
skolorna i min studie använde sig på olika sätt av leken i sitt språkarbete. Leken är ett
tacksamt inslag i undervisningen och med lite fantasi kan man leka lekar som tränar många
aspekter av det svenska språket. På skola A använde man sig av modellteater i språkarbetet,
ett moment som jag tror att många barn uppskattar.

Föräldrarmedverkan och information till föräldrarna
Föräldrarna har en viktig roll i sina barns tvåspråkighetsutveckling. De har ett stort ansvar när
det gäller att utveckla barnets modersmål och de kan hjälpa barnet att komma i kontakt med
litteratur, sagor och filmer på modersmålet. (Arnberg, 1988) En del föräldrar har goda
kunskaper vad det gäller språkutveckling och tvåspråkighet, medan andra inte vet hur de ska
gå till väga för att hjälpa sina barn på bästa sätt. Det är därför betydelsefullt att föräldrarna får
information om skolans språkutvecklande arbete, samt om vad de kan göra för att hjälpa sina
barn i språkutvecklingen.

Klassläraren Anna på skola A informerar inte föräldrarna om hur skolans språkutvecklande
arbete går till och hon ger dem inga råd om vad de själva kan göra för att hjälpa sina barn i
språkutvecklingen. Hon känner dock att de flesta föräldrar är väldigt villiga att stötta sina barn
på alla sätt. Till skillnad mot Anna, informerar Anita föräldrarna om skolans
språkutvecklande arbete. Detta sker på utvecklingssamtalen, då föräldrarna även får tips om
vad de själva kan göra för att hjälpa sina barn i språkutvecklingen. Det kan handla om att titta
på svenska barnprogram tillsammans med barnet eller att läsa och prata med barnet på
modersmålet. Även Anita känner att föräldrarna är väldigt villiga att ställa upp för sina barn.
Många behöver dock allt stöd de kan få. Anita påpekar också att det är viktigt att de barn som
har föräldrar som inte har förmågan att stötta sina barn i skolarbetet får extra stöd i skolan.

På skola B anser man att föräldrasamarbete är oerhört viktigt. Föräldrasamarbete utgör till
följd av detta en av de sju linjerna i skolans arbetsplan. Berit menar att föräldrakontakten i
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många fall kan vara problematisk på grund av språksvårigheter, kulturkrockar och skillnader i
värderingar. Dessa faktorer får inte hindra att man försöker att skapa goda kontakter med
föräldrarna. Berit anser att alla föräldrar kan hjälpa till på något sätt. De föräldrar som inte
kan hjälpa till med läxorna kan göra nytta genom att visa ett intresse för skolarbetet. Detta gör
att barnet känner att dess skolgång är viktig. För att skapa goda föräldrakontakter gör lärarna
på skola B ett hembesök hos varje elev innan de börjar i storklassen. På utvecklingssamtalen
informeras sedan föräldrarna om hur det går för deras barn i språkutvecklingen. Föräldrarna
uppmanas också att läsa och samtala med sina barn på modersmålet så att barnen får en grund
att bygga det svenska språket på. Birgitta påpekar även att många barn i storklassen har
åtgärdsprogram där det framgår vilket ansvar de olika parterna har i barnets språkutveckling.

På skola C informeras föräldrarna om det språkutvecklande arbetet på ett föräldramöte tidigt
på terminen. De får då veta på vilket sätt svenska som andraspråksläraren arbetar och hur hon
samarbetar med Carin. På skola C anser man att det är en fördel om man ger föräldrarna så
mycket information som möjligt i ett tidigt stadium. Föräldrarna får sedan information om
sina barns språkutveckling på utvecklingssamtalen. Svenska som andraspråksläraren finns
med på de svagaste barnens utvecklingssamtal. Carin har för vana att poängtera för
föräldrarna hur viktigt det är att de använder sitt modersmål tillsammans med barnet. Tyvärr
är det ibland så att en del föräldrar tror att deras barn lär sig svenska snabbare om de utesluter
modersmålet. Caroline närvarar vid de utvecklingssamtal där det finns behov av det. Hon
informerar då om det språkutvecklande arbetet och om vad föräldrarna kan göra. De
uppmanas bland annat att hjälpa sina barn med läxorna så mycket som möjligt. De föräldrar
som inte klarar av detta kan i alla fall se till att läxan blir gjord, menar Caroline.

6.1  Avslutande diskussion

Innan jag påbörjade mitt arbete efterlyste jag kunskap om tvåspråkighet och hur man i skolan
kan arbeta språkutvecklande med invandrarbarn. Under arbetets gång känner jag att mina
kunskaper inom ämnet tvåspråkighet har ökat avsevärt. Jag har även bildat mig en uppfattning
om vad jag själv anser vara viktiga ingredienser i ett välfungerande språkutvecklingsarbete.
Min förhoppning var att mitt arbete skulle resultera i en handledning och idébank för lärare
och blivande lärare som vill veta mer om tvåspråkighet och språkutvecklande arbete med
invandrarbarn. Jag känner att arbetet har givit mig oerhört mycket, men jag hoppas att det
även kan vara användbart för andra som är intresserade av tvåspråkighet i skolan. Det jag vet
är att mitt intresse för ämnet bara har ökat under arbetets gång och jag känner att jag är sugen
på att arbeta i en skola där jag kan få nytta av de kunskaper detta arbete har gett mig.
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BILAGOR

Bilaga 1 – Intervjufrågor, klasslärare och svenska som andraspråkslärare

• ”Personuppgifter”:
• Kön
• Ålder
• Erfarenhet
• Utbildning
• Tjänst

• ”Klassuppgifter”:
• Antal elever
• Ålder
• Könsfördelning
• Antal elever med invandrarbakgrund
• Antal tvåspråkiga elever

• Övergripande frågeställning: Hur arbetar du språkutvecklande med invandrarbarn?

• Hur definierar du begreppet tvåspråkighet och vad har du för syn på tvåspråkighet?

• Hur organiseras det språkutvecklande arbetet på din skola?

• Har skolan någon arbetsplan för svenska som andraspråksundervisningen och hur ser den i
så fall ut?

• På vilket sätt samarbetar klassläraren och svenska som andraspråksläraren?

• Vilka arbetssätt, metoder och uppgifter använder du dig av?

• Vad tycker du är viktigt att tänka på i arbetet med invandrarbarns språkutveckling?

• Vilka svårigheter ser du med det språkutvecklande arbetet?

• Vilken betydelse anser du att elevernas modersmål har för andraspråksinlärningen?

• Hur definierar du begreppet halvspråkighet och vad har du för tankar kring detta begrepp?

• Informeras elevernas föräldrar om hur skolans språkutvecklande arbete går till?

• Får föräldrarna någon information om vad de kan göra för att hjälpa sina barn i
språkutvecklingen?

• Samarbetar du på något sätt med modersmålslärarna?
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Bilaga 2 – Samtal med tvåspråkiga barn

• Vilka språk kan du prata?

• Vilket språk tycker du att du kan bäst?

• Vilket språk talar du hemma?

• Hur tycker du att det är att kunna prata fler språk än svenska?

• Varför kan det vara bra att kunna prata fler än ett språk?
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 Bilaga 3 – Individuell studieplan för eleven D i klass 3
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 Bilaga 4 – Individuell studieplan för eleven F i klass 3


