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Sammanfattning: 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur lärare i moderna språk ser på 
andraspråkselevers möjligheter att lära sig ett modernt språk på grundskolan. Syftet är också att 
undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar andraspråkselevers möjlighet att läsa ett modernt 
språk i grundskolan. Utifrån en kvalitativ metod samlades materialet genom intervjuer med sex 
lärare i moderna språk på grundskolan.  

Resultatet visar att lärarna betonar flera olika förkunskaper och förutsättningar för att 
andraspråkselever ska få börja läsa och kunna lära sig moderna språk. Dessa är kunskaper i 
svenska och engelska, bra skolbakgrund och klara skolans andra ämnen i första hand. Lärarnas 
syn på språkinlärning och vem ämnet moderna språk är till för är ledande för hur de kommer att 
rekommendera eleverna att välja, hur undervisningen ska se ut och vilket stöd eleverna får 
möjlighet till. Resultatet påvisar även några motsägelsefulla inställningar och ett bristperspektiv 
på andraspråkselevernas förutsättningar hos lärarna. Å ena sidan är flerspråkiga elever 
framgångsrika språkinlärare, å andra sidan behöver de först lära sig svenska och engelska för att 
få läsa moderna språk. Å ena sidan ska eleverna inte ha läxhjälp i moderna språk, å andra sidan 
förväntas föräldrarna kunna stötta sina barn i ämnet. Hur lärare ser på andraspråkselevers 
möjligheter i moderna språk kan kortfattat antas bero på vilken inställning de har till ämnets 
prioritet och språkinlärning. 
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1	  Inledning	  

I många av världens länder talas fler än ett språk och många människor växer upp med att 

dagligen använda två till fem språk (Ladberg 2009: 22). I en sådan miljö blir flerspråkighet 

något naturligt, till och med nödvändigt. I Sverige har det alltid funnits minoriteter som talar ett 

annat språk utöver svenska, men majoriteten har varit enspråkigt svensktalande. Majoriteten av 

svenskarna har studerat ett eller flera främmande språk i skolan men i vardagen har man klarat 

sig med ett språk. Det innebär att det finns en enspråkig norm i Sverige. Ur ett enspråkigt 

perspektiv kan flerspråkighet verka vara exotiskt och svåruppnåeligt. Antagande som att 

språkinlärning är kronologisk snarare än parallell och begrepp som halvspråkighet uppstår när 

normen är ett språk. (Ladberg 2009: 22) 

Elever som har svenska som sitt andraspråk benämns andraspråkselever. Det innebär att 

de har lärt sig ett eller flera andra språk före svenska. Andraspråkselever är en heterogen grupp 

då en några har lärt sig svenska i tidig ålder och andra senare. Oavsett vilket är det av högsta 

prioritet att de lär sig svenska. Det beror framförallt på att all undervisning i skolans andra 

ämnen sker på svenska. Man kan däremot fråga sig om de behöver svenska för att läsa ett annat 

språkämne. I mitt examensarbete (Ljunggren 2014) visas att nyanlända elever (elever som har 

anlänt till svensk skola efter skolstarten) ställs inför en dubbel uppgift i språkämnena engelska 

och moderna språk, nämligen att lära sig ett språk på ett språk de ännu inte behärskar. Med 

andra ord, eleverna behöver kunna svenska även i språkämnena. Anledningen till detta är att 

lärare ofta använder svenska istället för målspråket i undervisningen i moderna språk 

(Skolinspektionen 2010: 24). Detta kan bero på att det saknas riktlinjer kring 

målspråksanvändningen i högstadiets kursplaner för moderna språk (Skolverket 2011). Utöver 

den dubbla språkuppgiften finns det fler hinder för att nyanlända elever ska kunna lära sig ett 

modernt språk i skolan (Ljunggren 2014: 24). Det finns dolda förväntningar från både elever 

och lärare på bland annat vad kunskap är och hur inlärning går till (Skolinspektionen 2009). Ett 

annat hinder är att moderna språk inte prioriteras lika högt som andra ämnen i allmänhet och 

språkämnena i synnerhet, vilket framgår av att det är ett valbart ämne och inte ett 

behörighetskrav för gymnasiet.  

Med Skolverkets (2011) och Skolinspektionens (2009, 2010) rapporter som utgångspunkt 

vill jag i den här uppsatsen undersöka andraspråkselevers möjligheter i moderna språk utifrån 

vad lärare anser påverkar elevgruppens möjligheter.  
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1.1	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i moderna språk ser på L2-elevers möjligheter att 

lära sig ett modernt språk i grundskolan. Syftet är också att undersöka vilka faktorer som lärare 

anser påverkar L2-elevernas möjlighet att läsa ett modernt språk i grundskolan. 

	  

1.2	  Begrepp	  	  

Elever med annat modersmål än svenska kan definieras på flera olika sätt. I syftet benämns de 

som L2-elever. L2 står för second language och är synonymt med andraspråk. Ett andraspråk är 

det språk som lärs in efter modersmålet, men inlärningsordningen säger ingenting om vilket 

språk man behärskar bäst (Abrahamsson 2009: 13). Skillnaden mellan ett andraspråk och ett 

främmande språk är att andraspråket lärs in i en miljö där språket talas naturligt. Främmande 

språk lärs däremot in i en miljö där språket inte talas, språkämnena engelska och moderna språk 

i den svenska skolan är exempel på främmande språkinlärning, förutsatt att eleven inte talar 

något av de språken i sin hemmiljö (Abrahamsson 2009: 14). Det har alltså inte med 

inlärningsordningen på språken eller antalet språk att göra utan snarare hur språken lärs in och i 

vilken språklig miljö.  

Således kan också benämningen på eleverna variera, från elever med svenska som 

andraspråk, andraspråkselever till flerspråkiga elever. Begreppet nyanlända elever hör också till 

gruppen som studeras i den här uppsatsen. Det är elever ”… som inte har svenska som 

modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten 

eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer.” 

(Skolverket 2007: 9). En elev räknas som nyanländ upp till fyra år i svensk skola (Skolverket 

2013: 6). Nyanlända elever lär sig svenska som ett andraspråk och räknas därmed också in i 

gruppen L2-elever. 

 

1.3	  Material	  och	  metod	  

Under följande avsnitt presenteras och diskuteras metod och material. Eftersom syftet är att 

söka förståelse för hur lärare i moderna språk tänker kring och tolkar ett givet område passar 

den kvalitativa metoden då den tillåter ett förstående och fördjupande perspektiv (Holme & 

Solvang 1986: 13). Den utgår snarare från några få utförliga svar på ett problem än många 

ytliga vilket ger ett bredare perspektiv på ett fenomen. Alan Bryman (2001) räknar upp några 

nackdelar med den kvalitativa metoden och menar att den inte är lika generaliserbar som den 

kvantitativa metoden, just på grund av att den inte har ett tillräckligt urval. En annan nackdel är 
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svårigheten att förhålla sig objektivt både i insamling av data och i analysen av den eftersom 

forskaren är präglad av sina erfarenheter vilket kan påverka vads som lyfts upp och hur de 

analyseras (Bryman 2001: 269-270).  

 

1.3.1	  Datainsamlingsmetod	  	  

Datainsamlingsmetoden som används är ostrukturerad intervju, vilket tillåter ett flexibelt 

förhållningssätt till informanternas svar och öppnar upp för mer utförliga svar (Bryman 2001: 

323). Huruvida svaren blir utförliga och fördjupande beror på många saker. För det första är det 

bra om informanten känner sig bekväm i situationen, därför fick informanterna själva välja 

platsen för intervjun samt godkänna inspelningen. För det andra spelar frågornas utformning en 

stor roll för vilka svar man kan få. Därför eftersträvar jag öppna frågor och en flexibel 

frågeordning för att få ett samtal som flöt på. Frågorna användes i form av en guide för att 

intervjuerna skulle hålla sig inom några förutbestämda teman och någorlunda gå att jämföra 

med varandra (se bilaga 2). Den visar riktlinjerna för intervjun, men behöver inte följas strikt. 

Det är med andra ord en semi-strukturerad intervju, den följs till viss del men är flexibel. 

Insamlingen av urvalet började med att ett brev skickades ut till ett 30-tal grundskolors 

rektorer, i en större stad i Mellansverige (se bilaga 1). Rektorerna uppmanades att 

vidarebefordra brevet till lämpliga lärare. Anledningen att brevet inte skickades direkt till 

lärarna var främst att det var enklast att få tag på kontaktuppgifter till rektorerna, men även att 

rektorerna skulle upplysas om att jag ville genomföra en studie på deras skola. Sex lärare i 

moderna språk svarade på brevet och tackade ja till att delta. Mer om informanterna under nästa 

avsnitt. De tog del av brevet som skickades till rektorerna och därmed var de bekanta med 

studiens syfte. För att skapa ett så tryggt och avspänt samtal som möjligt fick informanterna 

själva välja plats och tidpunkt för intervjun. Samtliga intervjuerna ägde rum på skolan i ett 

avskilt klassrum, på biblioteket eller i ett grupprum på dagtid och det förutsagda tidsintervallet 

30-60 minuter stämde i stort sätt med hur det faktiskt blev. 

Som tidigare nämnts är syftet med kvalitativ studie att söka förståelse för ett fenomen och 

därför är det viktigt att vara flexibel och lyhörd för vad informanten säger, för att kunna följa 

upp och fördjupa svaren. För att möjliggöra detta valde jag att spela in intervjuerna. Det 

underlättar för intervjuaren så att inget blir glömt eller förvrängt av det egna minnet. Det är 

dock viktigt att inspelningen är frivillig för informanten för att hen ska känna sig bekväm och 

för att följa de etiska principerna för forskning (Lagerholm 2005: 33). Alla informanter utom en 

godkände att bli inspelade och de blev informerade om att inspelningen skulle behandlas 

konfidentiellt. Det innebar att ingen mer än jag och eventuellt min handledare skulle lyssna på 
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den, att de sparas under fiktiva namn och raderas så snart uppsatsen är färdigställd. Den 

informanten som inte ville bli inspelad fick ett utkast av intervjuanteckningarna för att kunna 

komplettera och korrigera dessa om något förvrängts eller missats. 

Intervjuerna transkriberades enkelt i skriftform. Det innebär att pauseringar eller 

talspråksvarianter av ord inte återges i transkriptionerna. Däremot är formuleringarna och 

ordval återgivna. Valet av skriftspråk beror på att syftet med studien inte är hur något sägs utan 

snarare vad som sägs, vilket transkriberingens exakthet bör anpassas efter (Norrby 1996: 83). 

Därför kan transkriberingarna i den här studien hålla sig till normal ortografi och små 

justeringar görs för att innehållet ska komma fram.  

Analysen av materialet började med att olika återkommande teman färgmarkerades. De 

var skolbakgrund, kunskaper i svenska och engelska, språkförståelse, strategier, tid och energi, 

modersmål och föräldrarna. Därefter sammanställdes utdragen från alla intervjuers olika teman 

i ett dokument för att få en samlad bild över alla informanternas svar kring de olika temana. 

Efter en analys över hur de olika teman kopplades ihop kunde två övergripande områden tas 

fram vilka var: L2-elevernas förkunskaper och förutsättningar för att få börja läsa eller klara av 

att läsa moderna språk och lärarnas attityder och inställningar till moderna språk som ämne, 

stöttning, språkinlärning och föräldrarna. 

 

1.3.2	  Urval	  av	  informanter	  

Informanterna i denna studie är sex lärare i moderna språk. Fem av lärarna arbetar på fyra olika 

grundskolor i en större stad i Mellansverige, två lärare arbetar på samma skola. En lärare 

arbetar på två grundskolor i en mindre stad. Lärarna tilldelas fiktiva namn och skolorna olika 

nummer för att deras identitet ej ska röjas och därmed behålla en hög konfidentialitet. Lärarna i 

studien benämns Benjamin och Anna som arbetar på skola 1, Ellinore på skola 2, Filippa på 

skola 3 och Dorothea på skola 4 och Cecilia på skola 5 och 6, 

 

Figur 1. Tabell över informanterna, yrkesverksamma år, ämne, skola och andel andraspråkselever. 

Lärare 
Yrkes- 

verksamma 
år 

Språkämne 
(inom moderna 

språk) 
Skola Andel andraspråkselever i 

lärarens moderna språkgrupper 

Benjamin 25 Spanska 1, F-9 100 % 

Anna 32 Tyska 1, F-9 100 % 

Ellinore 17 Franska 2, F-9 Ca 20 % 
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Filippa           10 Tyska 3, F-9 

Inga som läser SVA men 4 
som kan ett annat språk än 
svenska hemifrån av totalt 

14. 

Dorothea 9 Spanska 4, 7-9 Ca 5 % 

Cecilia 2,5 Franska 5 och 6, Ca 10 % 

 

Även om jag själv inte kunde bestämma över mitt urval anser jag att det är väl fördelat och 

följer Holme och Solvangs (1986: 104) tre viktigaste principer för urval, nämligen att det är så 

varierat som möjligt, att de har goda kunskaper inom ämnet och deras vilja att delta för att de 

ska bidra med så mycket som möjligt. Lärarna arbetar i olika delar av staden, tre lärare arbetar i 

skilda områden nära innerstaden, två lärare i en förort till staden och en lärare på en annan 

mindre ort. Alla tre moderna språk inom språkvalet representeras av två lärare var och alla har 

behörighet i sitt språkämne. Sammanfattningsvis kan konstateras att trots ett slumpmässigt och 

frivilligt urval blev spridningen relativt representativt för lärare i moderna språk i allmänhet.  

 

1.3.3	  Metoddiskussion	  

Här diskuteras metoden, datainsamlingen, urvalet och materialanalysen. Med tanke på studiens 

syfte anser jag att det vore svårt med en annan metod än den kvalitativa däremot kunde en 

annan datainsamlingsmetod valts, såsom enkät med öppna frågor. Den är liksom en kvantitativ 

metod begränsande när det gäller mer uttömmande svar. Fördelen skulle dock kunna vara att 

informanterna får mer betänketid. En enkät skulle i sådana fall kunna användas som ett 

komplement till intervjuerna. En annan möjlighet vore att ha fler eller längre intervjuer för att 

få ännu mer uttömmande svar. Tyvärr sätter den här studiens tidsintervall och omfattning en 

begränsning och fler eller längre intervjuer, eller ytterligare moment såsom enkät, skulle inte ha 

varit rymts.  

När det gäller urvalet hade ett mer generaliserbart material uppnåtts med fler informanter. 

För att lyckas med det kunde till exempel fler kommuner ha involverats eller fler skolor inom 

kommunen. Den enda förbättringen jag anser nödvändig är emellertid att alla informanter kom 

från olika skolor och inte att två var från samma. Det hade varit en jämnare fördelning. I sådana 

fall hade det varit bättre om alla var från samma skola eller område för att minska variationen 

av den sociala kontexten.  
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Under transkriberingarna av intervjuerna upptäckte jag mina egna brister som ovan 

intervjuare. Det kunde handla om att låta informanterna tala till punkt, ställa utvecklande 

följdfrågor och fånga upp intressanta spår som informanten snuddar vid. Det är lätt att förstå 

Holme och Solvang (1986: 117) när de skriver att intervju ibland betraktas som en konstform. 

Det vill säga att intervjuaren förutom att ha förberett bra frågor också bör skapa en stämning 

som gör informanten bekväm att öppna upp sig och klara av att anpassa frågorna under tiden. 

Oavsett om jag gjorde några missar fick jag ut många, långa och intressanta svar. Eftersom 

intervjun var ostrukturerad kom de olika informanterna in på lite olika spår. Fördelen är att 

informanten då ger sin uppfattning om vad som är viktigt att ta upp, nackdelen är att någon 

annan kanske också hade tankar kring samma spår men inte kom och tänka på det under 

intervjun. Intervjuerna blir därav lite olika och inte helt jämförbara. Dock håller de sig inom 

samma tema eftersom jag trots att höll mig någorlunda till intervjuguiden. 

	  
	  
1.4	  Flerspråkighet	  och	  språkinlärning	  

I avsnitten som följer presenteras tidigare forskning som har relevans för studiens syfte och 

resultatet. I avsnitt 1.4.1 definieras förstaspråk, andraspråk, främmande språk och 

flerspråkighet och avsnitt 1.4.2 lyfter fram teoretisk utgångspunkt på hur språkinlärningen av 

ett främmande språk går till och vilka faktorer som påverkar inlärningen. De faktorer som lyfts 

fram är modersmålet, inlärarens ålder, tidigare inlärda språk och begripligt inflöde. 

 

1.4.1	  Definition	  av	  flerspråkighet	  

Det första språket man lär sig kallas för modersmål eller förstaspråk (L1). Därefter kan man 

lära sig fler språk antingen som ett andraspråk (L2) eller som ett främmande språk (L3). Ett 

andraspråk är ett språk som talas i personens omgivning, till exempel ett majoritetsspråk i ett 

samhälle, och som lärs in efter modersmålet. Om två språk lärs in från början, samtidigt, blir 

barnet simultant tvåspråkig vilket innebär att barnet får två modersmål. Termerna säger 

ingenting om behärskningsnivån för språken. Det kan lika gärna vara så att andraspråket blir 

det starkare språket. Det handlar heller inte om antalet språk eller inlärningsordningen utan 

snarare om på vilket sätt inlärningen sker. Andraspråket lärs in i språkets naturliga miljö medan 

tredjespråket lärs in i en miljö där språket inte talas naturligt. (Abrahamsson 2009: 12-13) 

Att kunna flera språk och använda dem till vardags är att vara flerspråkig. Flerspråkighet 

är ett mångfacetterat och till viss del svårdefinierat begrepp. Enligt Abrahamsson (2009:12) är 
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det i princip samma sak som tvåspråkighet och handlar om att en person behärskar två språk 

nästan flytande. Skillnaden mellan tvåspråkighet och flerspråkighet är att det senare handlar om 

behärskning av fler än två språk. Komplexiteten i begreppsdefinitionen ligger i att inte alla 

flerspråkiga personer talar alla sina språk till fulländning, utan de används inom olika domäner 

(Musk & Wedin, 2010: 11). Vägen till flerspråkighet ser olika ut för olika individer. När till 

exempel tre språk ska läras in kan det ske på fyra olika sätt: Språken kan läras in i turordning 

(L1→L2→L3), eller först simultant och därefter ett tredje språk (L1/L2→L3), ett tredje 

alternativ är att de två senare språken lärs in simultant efter modersmålet (L1→L2/L3) och till 

sist att alla tre språken lärs in samtidigt (L1/L2/L3) (Cenoz 2003: 72).  

 

1.4.2	  Språkinlärning	  och	  språkinlärningsfaktorer	  

När det gäller inlärningen av ett nytt språk har modersmålet betydelse på flera sätt, framför allt 

vid tidigt skede av inlärningen. Då sker direkta överföringar av språkliga former från 

modersmålet till målspråket, så kallad transfer (Selinker, 1972). Det sker både medvetet och 

omedvetet men det är en strategi för att utveckla det nya språket. Det finns studier (Tuomelas 

2001; Nameis 2002) som menar att man inte behöver ha god behärskning av modersmålet för 

att uppnå en god behärskning av andraspråket. Studien är dock gjord på yngre barn gentemot 

äldre och därmed bör ålderns faktor på språkinlärningen vägas in.  

Ålder är en faktor som både kan vara kopplad till utbildningsbakgrund och litteracitet. 

Litteracitet utvecklas främst genom utbildning och innebär inte bara läs- och skrivförmåga utan 

även en förståelse för hur man tolkar bilder, tal, symboler och tecken (Axelsson, 2005). Ju 

yngre barn desto mindre chans till att individen har fått undervisning i språket, utvecklat en 

litteracitet och metaspråkskunskaper. De följer istället en utveckling av L2 och L3 som liknar 

L1 men som inte påverkas av L1 (Selinker & Lakshamanan 1993). Det innebär inte att de yngre 

bara nödvändigtvis blir bättre inlärare av L3. Äldre inlärare kan använda sina tidigare 

språkkunskaper på ett medvetet och framgångsrikt sätt, såsom kunskap om likheter mellan 

språk och metaspråket, vilket hjälper dem att snabbare lära sig vissa strukturer i L3 (Cenoz 

2001: 16). 

Att ha lärt sig ett eller flera språk utöver modersmålet innebär i många fall att individen 

har lärt sig hur språk är uppbyggda. Beroende på ålder och hur språket har lärts in har olika 

grad av medvetet, explicit lärande ägt rum på ett sätt som skiljer sig från 

modersmålsinlärningens mer omedvetna och informella inlärningprocess. Den här språkliga 

medvetenheten är till stor nytta när ytterligare ett språk ska läras in. Då har flerspråkiga 
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individer ett försprång gentemot enspråkiga. Dolgunsöz (2013: 22) menar att flerspråkiga 

individer använder fler effektiva strategier både vid grammatisk inlärning och grammatisk 

färdighet. Kemp (2007: 256) förklarar att de helt enkelt lär sig grammatiken snabbare ju fler 

språk de kan. Det kan bero på att de redan inlärda strategierna frigör arbetsminne så att de kan 

fokusera på det viktigaste i inflödet (Kemp 2007: 241). 

En annan kategori av strategier är ordinlärningsstrategier som till exempel att memorera 

och associera. Korkmaz (2013: 101) kommer fram till att förmågan att memorera nya ord på 

franska var hög hos de flerspråkiga eleverna i allmänhet, men hos dem som kunde engelska i 

synnerhet. Det skulle även kunna tolkas bero på att den typologiska distansen inte var så hög 

mellan engelska och franska och därför liknar många ord varandra. Även om det har med 

typologisk distans att göra är det en inlärningsstrategi som flerspråkiga inlärare kan ha till sin 

fördel vid inlärningen av L3. En annan studie av Bialystok (2001: 134-144) visar att 

flerspråkiga inlärare har en högre semantisk medvetenhet och är mer uppmärksamma på 

semantiska likheter mellan olika språk. Det verkar dock finnas en utfasning av tvärspråkliga 

lexemstrategier ju mer utvecklat L3 blir (Lindqvist, 2009: 294). Det innebär i så fall att 

påverkan på L3 från tidigare inlärda språk är som störst under den tidiga inlärningsfasen. 

Lindqvist (2009: 295) kommer fram till att det beror på att inlärare med låga L3-färdigheter 

behöver använda sig av andra språk som en strategi för att kunna kommunicera medan inlärare 

med högre färdigheter hittar de strategierna inom L3. 

Vilket av de tidigare språken, L1 eller L2, som påverkar inlärningen av L3 beror på flera 

olika aspekter. Två aspekter som Llama, Cardoso och Collins (2009: 50-55) lyfter fram är 

språktypologisk distans och L2-status samt dess påverkan på fonologin i L3. Med distans 

menar de språktypologisk distans, vilket innebär en gradering av hur lika eller olika språken är. 

L2-status avser de språk som är inlärda efter förstaspråket och att de bär på en så kallad 

främmandespråkseffekt vid L3-inlärning. Det innebär att andraspråket faller under kategorin 

främmandespråk hos inlärararen när det gäller fonologi, eftersom man söker hitta ett nytt och 

främmande uttal. Därför dominerar L2 snarare än L1 som transferkälla när L3 ska läras in 

enligt teorin främmandespråkseffekten och vad Llama, Cardoso och Collon (2009) kommer 

fram till i sin studie. En annan studie av Cenoz (2001: 17) kommer fram till att 

språktypologiska distansen är den viktigaste anledningen till transfer från L1 eller L2 till L3. 

Till skillnad från Llama, Cardoso och Collins (2009) studie kommer Cenoz (2001) fram till att 

språktypologisk distans har störst effekt för transfer från tidigare inlärda språk till L3. Studierna 

skiljer sig däremot åt när det gäller vad de studerar. Cenoz (2001) undersöker transfer av ord 

medan Llama, Cardoso och Collins (2009) utgår från uttalet. 
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Det är viktigt att utsättas för språket som man ska lära sig och då både muntligt och 

skriftligt. Genom att lyssna mycket lär vi oss prosodi och uttal (Kjellin, 2002: 164) och 

Ladberg (2000: 44) menar till och med att det ger en viss språkkänsla som underlättar 

grammatikinlärningen. Men det räcker inte med att bara utsättas för språket helt omedvetet för 

att inlärning ska ske. Det språkliga inflödet måste också vara begripligt för att inläraren ska ha 

möjlighet att tillägna sig det, enligt Stephen Krashens teori om input (1988). Det får dock inte 

vara så pass enkelt att det inte triggar inläraren till något nytt. Därför måste inflödet ligga på en 

nivå strax över den kompetensnivå som inläraren befinner sig på.	  
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2	  Rapporter	  om	  andraspråkselever	  och	  moderna	  språk 
 

Hittills har forskning kring faktorer som påverkar språkinlärning presenterats. Utöver forskning 

finns andra relevanta rapporter kring elever med svenska som andraspråk och moderna språk. 

Skolinspektionen (2009, 2010a, 2010b), Skolverket (2013) och Vetenskapsrådet (Bunar 2010) 

har granskat ämnet moderna språk och andraspråkselevers förutsättningar att få läsa det och 

kunna lära sig det. Nedan kommer granskningsrapporterna om ämnet och andraspråkseleverna 

att presenteras samt en förklaring över hur språkvalet går till enligt grundskoleförordningen och 

på de undersökta skolorna.    

	  

2.1	  Språkmål	  

Europas gemenskapernas komission (2008) som har fastställt ett mål att alla i EU ska få 

undervisning i minst två främmande språk utöver modersmålet. Detta mål har Sverige ställt sig 

bakom. Syftet är att främja gemenskapen och förståelsen för olika kulturer inom unionen. Man 

menar att kunskaper i flera språk gynnar både individen, att kunna bo och arbeta på olika 

platser inom Europeiska Unionen, och kollektivet genom att solidariteten mellan människor 

förväntas öka då språk ger möjligheter att skapa nya kontakter och större förståelse för andra 

kulturer. Dessutom kan näringslivet utvecklas både på individnivå och på företagsnivå. 

(Europeiska gemenskapernas kommission 2008) 

Sverige eftersträvar Europas gemensamma utbildningsmål genom att erbjuda både 

engelska och ytterligare ett språkval. Engelska introduceras redan i årskurs ett. Inför årskurs 6 

eller årskurs 7 får eleverna välja ett modernt språk. Enligt Grundskoleförordningen (1994: 1194 

17§,18§) ska skolan erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Dessutom ska 

eleverna kunna välja svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk, engelska eller modersmål. 

När det gäller de sistnämnda språkvalen ska svenska som andraspråk och modersmål även 

kunna läsas på annat sätt än just inom språkval. Svenska som andraspråk kan läsas istället för 

svenska (Grundskoleförordningen 15§, 16§) och modersmål kan läsas som elevens val, skolans 

val eller utanför timplanen (10§). Detta innebär att elever som är i behov av dessa ämnen inte 

behöver välja bort moderna språk av organisatoriska skäl. På skolor med många elever med 

annat modersmål än svenska används trots det språkvalet främst för att läsa svenska som 

andraspråk och i vissa fall modersmål (Skolinspektionen 2010: a). 
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2.2	  Moderna	  språk	  

Moderna språk är ett samlingsnamn på språken som eleverna kan välja när de på grundskolan 

gör sitt språkval eller om de på gymnasieskolan läser det som kurs. Det är obligatoriskt att 

skolorna erbjuder minst två av språken franska, spanska och tyska (Grundskoleförordningen 

1994: 1194 17§,18§). Om skolan kan erbjuda andra språk och ser att eleven kan fortsätta läsa 

det på gymnasiet finns det också inom ramen för moderna språk. Moderna språk undervisas 

som främmande språk i svenska skolan. 

Moderna språk är en del av språkvalet som eleverna gör. Inom språkvalet kan eleven 

även välja modersmål, svenska eller svenska som andraspråk. Det innebär att moderna språk 

inte är obligatoriskt och enligt Skolinspektionen (2010a) får det som konsekvens att många 

elever hoppas av ämnet. Skolinspektionens (2010a) granskning visar att andelen elever som 

påbörjar ett modernt språk i årskurs 6 är cirka 80 procent för att sedan minska i årskurs 9 till 

drygt 60 procent. Granskningen visar att skolor, rektorer och lärare, uppger att avhoppen beror 

på eleverna. Skolinspektionen (2010a) menar att dessa slutsatser bara är antaganden eftersom 

avhoppen inte har analyserats av skolorna och att det sällan sätts in stöd för att eleverna ska 

kunna fortsätta med moderna språk. 

Samma granskning (Skolinspektionen, 2010a) visar att lärare har en inställning att alla 

elever varken kan eller bör studera ett modernt språk. Lärarna menar också att det saknas 

förutsättningar för alla elever att studera moderna språk. Ofta handlar det om otillräckliga 

kunskaper i svenska och engelska som leder till att lärarna rekommenderar eleverna att inte 

läsa, eller avsluta studierna i, moderna språk. Andra brister som granskningen belyser är bland 

annat informationen inför språkvalet, stöd i ämnet och att undervisning inte sker på målspråket 

i tillräckligt hög grad. (Skolinspektionen, 2010a)  

När det gäller undervisningsspråket visar granskningen att de flesta av lärarna till största 

del använder målspråket för några fraser i början och i slutet av lektionerna. Mestadels används 

svenska som undervisningsspråk. Anledningen är att lärarna vill försäkra sig om att alla förstår. 

Det kan vara så att de översätter sig själva eller övergår helt eller delvis till svenska för att 

förklara något språkligt fenomen. Ibland är det ett medvetet val, men det kan lätt bli en 

oreflekterad rutin. Om inflödet på målspråket sker i relativt liten grad uppmuntras inte eleverna 

att själva använda målspråket (Stoltz 2009: 156).  
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2.3	  L2-‐eleverna	  

Skolinspektionen (2010b) har även granskat lärandesituationen för elever med annat 

modersmål än svenska. Generellt menar de att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

gynnar alla elever oavsett modersmål, men särskilt viktigt är det för de flerspråkiga eleverna 

eftersom de ska utveckla ämneskunskaperna på sitt andraspråk. För att eleverna ska klara detta 

behöver lärarna involvera elevernas erfarenheter i undervisningen, vilket innebär att lärarna 

behöver informera sig om elevernas bakgrund. Rapporten (Skolinspektionen 2010b) visar dock 

att skolpersonalens kunskap om de flerspråkiga elevernas bakgrund begränsas till att oftast 

uteslutande handla om vilka språk de kan.  

Trots att intresset för elevernas kulturella bakgrund finns påverkar det inte 

undervisningen i särskilt stor utsträckning. Skolinspektionen (2010b) menar att det 

interkulturella perspektivet saknas. Interkulturalitet är en term som lyfter fram mötet mellan 

kulturer med mål att söka förståelse för olika kulturer genom att reflektera kring likheter och 

skillnader (Tornberg 2001: 186). Ett interkulturellt perspektiv i undervisningen skulle kunna 

innebära att alla elevers olika kulturella erfarenheter lyfts upp som lika viktiga så att alla 

eleverna kan ta del av dessa och utveckla en förståelse för olika kulturer. Tyvärr håller sig 

lärarna på de granskade skolorna oftast till ett förutbestämt innehåll som inte tar till vara på 

elevernas olika kulturella förförståelse (Skolinspektionen 2010b: 20).  

Ann Runfors (2010: 98-113) lyfter fram en liknande tendens i sin avhandling. I ett försök 

att behandla alla eleverna lika minimerades elevers bakgrund. Konsekvensen blev att eleverna 

sågs utifrån ett bristperspektiv, alltså vad de saknade, snarare än utifrån vilka resurser de hade. I 

strävan att individualisera och integrera alla elever sattes fokus på vad som behövde 

kompenseras hos vissa elever för att lyckas med det. Därav pekades olikheterna ut och 

paradoxalt nog pekades elevernas bakgrund ut, men inte som ”en mångfald av möjligheter, utan 

snarare som ett antal tyngande och likadana olikheter kopplade till ursprung” (Runfors 2010: 

216).  

	  

2.4	  Lärares	  attityder	  

Relationen mellan föräldrar och lärare är oerhört viktig för elevens framgång i skolan, särskilt 

för de nyanlända eleverna. Bunar (2010: 36-42) konstaterar emellertid att tilliten mellan dessa 

parter ofta är bristande. Orsakerna menar han är lärarnas fördomar om föräldrarnas negativa 

påverkan på barnen. Fördomarna grundar sig både i kulturella skillnader, föräldrarnas 

skolbakgrund och behärskning av svenska. Ett sådant synsätt hos lärare, att eleverna inte får 
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något positivt med sig hemifrån, skapar ett kompensatoriskt arbetssätt hos lärarna. Det vill säga 

att de försöker kompensera för de brister barnen har med sig hemifrån istället för att samarbeta 

med hemmet, som skulle vara mer gynnsamt för barnen. Föräldrarna i sin tur bekräftade många 

av lärarnas fördomar, till exempel låga kunskaper i svenska och låg skolbakgrund. Detta gjorde 

att de hyste stor tillit till den svenska skolan och inte vågade lägga sig i allt för mycket eftersom 

de uttryckte osäkerhet kring om de kunde bidra med något. (Bunar 2010: 36-39) 

Bunar (2010: 40) betonar att det är viktigt att komma ihåg att både föräldrar och lärare 

har samma mål för barnen: att de ska klara sig bra i skolan. Viktiga faktorer är att parterna har 

god kommunikation och ser på varandra utifrån ett pluskultur-tänkande, alltså med fokus på 

vad den andre kan bidra med istället för vad den saknar. Flera studier menar att en god relation 

lärare och föräldrar emellan är en av de viktigaste förutsättningarna för hur det går för de 

nyanlända eleverna. 
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3	  Resultat	  och	  analys	  

I följande avsnitt presenteras resultatanalysen av de transkriberade intervjuerna med lärare i 

moderna språk. Avsnitt 3.1 berör hur språkvalet genomförs på de studerande skolorna, 3.2 vilka 

förkunskaper och förutsättningar eleverna behöver för att få och klara av att läsa moderna språk 

och till sist 3.3 behandlar lärarnas attityder till språkinlärning och elevernas förutsättningar. 

	  

3.1	  Språkvalet	  på	  de	  undersökta	  skolorna	  

Intervjuerna genomfördes med sex lärare, där fem av dem arbetar på fyra olika skolor i en 

större stad, i olika områden, en lärare arbetar på två skolor på en mindre ort. Syftet var att 

undersöka andraspråkselevernas möjligheter att lära sig ett modernt språk. För att se om alla 

eleverna får samma information och möjligheter att välja ett modernt språk ställdes frågan hur 

språkvalet går till på respektive skola. Detta ger en bakgrund till vilka möjligheter eleverna i 

allmänhet och andraspråkseleverna i synnerhet har att överhuvudtaget kunna studera ämnet.  

På alla utom en skola i studien får eleverna information i femman, antingen av en lärare i 

moderna språk eller av elever som går i åttan. I vissa fall får eleverna med sig information hem 

i pappersform. En skola erbjuder prova-på-veckor. Då får eleverna prova varje språk i tre 

veckor vardera innan de väljer. En annan skola presenterar språkvalet för elever och föräldrar 

som besöker skolan i femman då det är öppet hus, anledningen då är också att fundera över 

vilken högstadieskola eleven ska välja. Generellt är inte lärarna i moderna språk ansvariga för 

språkvalet med anledning att det sker i årskurs fem och de intervjuade lärarna arbetar med 

årskurs sex till nio. I flera av intervjuerna verkar lärarna inte ens veta hur språkvalet går till. 

Det finns alltså en uppdelning mellan mellanstadiet och högstadiet, ofta är det en rent fysiskt 

uppdelning där ämnet moderna språk samlar elever från flera olika skolor och där mellanstadiet 

och högstadiet är i olika byggnader, ibland till och med i olika områden. Det gör att samarbetet 

mellan lärarna på mellan- och högstadiet försvåras när det gäller vilken information eleverna 

får om ämnet och hur man rekommenderar eleverna att välja. Däremot är högstadielärarna, i 

alla utom en skola, med och informerar om de olika språken, men det är oftast på eget initiativ 

och inget som skolledningen verkar ansvara för. Informationen som går ut till eleverna är 

densamma till alla. Det betyder att oavsett vilket modersmål eleverna och föräldrarna har får de 

samma information på svenska. Hur informationen ska organiseras ser olika ut på skolorna. 

Flera av lärarna uttrycker att de saknar en gemensam organisering kring detta, så att alla 

språken blir representerade.  
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När det gäller de nyanlända eleverna, som anländer i fyran, femman och sexan får de inte 

ens möjligheten att välja ett modernt språk eftersom man anser att de ska fokusera på svenska 

och engelska i första hand. Endast i undantagsfall blir de erbjudna ett modernt språk. I de fallen 

har de läst det språket tidigare eller kan redan engelska så pass bra.  

	  

3.2	  Elevens	  förkunskaper	  och	  förutsättningar	  

De flesta lärarna menar att de grundläggande förutsättningarna för att en elev ska få läsa ett 

modernt språk är att hen klarar av skolan i allmänhet och språkämnena svenska och engelska i 

synnerhet. Moderna språk är med andra ord inte lika högt prioriterat som övriga ämnen. En 

lärare förklarade det så här:  

 
… för att klara moderna språk så behöver man klara av andra ämnen också, det är själva skolan 
generellt, moderna språk är inte det första man tänker på, man måste klara först det som matte 
och svenska och klarar man inte dem, eller inte på ett bra sätt, så blir det svårt för moderna 
språk också. (Dorothea) 

 

Dorothea menar att eleverna i första hand bör klara av skolans andra ämnen, annars blir det 

svårt att klara moderna språk. För att en L2-elev ska klara skolans andra ämnen betonas 

framförallt två saker: en bra skolbakgrund och kunskaper i svenska. Dessa två faktorer går hand 

i hand när lärarna pratar om L2-eleverna. Ju bättre och mer regelbunden skolgång L2-eleven 

har haft före tiden i svensk skola, ju bättre grund har eleven att klara skolans alla ämnen. Det 

beror bland annat på att de då har en ämneskunskapsgrund och har lärt sig någon form av 

studieteknik. Den andra faktorn är att ju snabbare och bättre eleven lär sig svenska desto 

tidigare kan eleven få delta i skolans alla ämnen och har möjlighet att tillägna sig 

undervisningen. Anna förklarar det på följande sätt: 

 

… man försöker få upp deras svenska så bra som möjligt så de kan integreras i samtliga ämnen i 
skolan, för utan svenska så klarar du inte SO och NO, för har du inte en bra skolbakgrund från 
ditt eget land då har du så mycket du inte kan i de ämnena så huvudsyftet är att få upp deras 
kunskaper i samtliga ämnen i skolan så att de inte behöver gå så länge på IVIK. (Anna) 

 

Anna beskriver att målet är att L2-eleverna ska integreras i hela skolan och svenskan är 

verktyget för det och därför prioriteras det först. Näst efter svenska kommer engelskämnet som 

högt prioriterat språkämne, eftersom det är obligatoriskt. Till skillnad från svenska och 

engelska är moderna språk ett val eleverna har inom språkvalet och lärarna tolkar det valet på 

olika sätt. På skola 4 får eleverna endast välja bort moderna språk om de inte är godkända i 

svenska och engelska, på skola 3 ser man språkvalet som en möjlighet att fördjupa sig i språk i 



	   19	  

allmänhet, vilket innebär att även engelska är ett självklart val för den som vill. De erbjuder 

även moderna språk inom elevens val vilket är gynnsamt för de nyanlända eleverna som inte 

fått möjligheten att läsa moderna språk tidigare. Gemensamt för alla skolorna är att elevernas 

kunskaper i svenska och engelska avgör om de rekommenderas att läsa moderna språk eller ej. 

Svenska och engelska anses vara viktigare än moderna språk och även om det går bra för 

eleven i moderna språk rekommenderas de ofta att välja bort ämnet om eleven inte klarar målen 

i svenska och/eller engelska enligt flera av lärarna. 	  

	  
… en elev i tyska i 6:an med turkiskt påbrå som är mycket duktig i tyska, men eleven var inte så 
duktig i engelska, hon kom och sa att min lärare tycker att jag ska läsa engelska istället men det 
tyckte ju inte jag eftersom hon var så duktig i tyska, men då var det mentorn i samråd med 
föräldrar som bestämde. (Filippa) 

 

Exemplet visar att det egentligen inte spelar någon roll hur det går för eleven i moderna språk. 

Det väljs ändå bort till förmån för svenska eller engelska om eleven har svårigheter i dessa 

ämnen. Några lärare vänder på perspektivet och menar att moderna språk faktiskt kan vara till 

hjälp i övriga språkämnen därför att man går igenom grunderna i språket. Cecilia uttrycker att 

moderna språk ger en ny möjlighet att få en allmän språkförståelse och därmed blir till hjälp 

även i svenska och engelska. 

 

Men franskan börjar ju på en lägre nivå så ibland har de ju en ny möjlighet där istället. Så då 
brukar jag pusha o försök lite mer o ser hur de går för vi går ju igenom grunderna i det här 
språket. O ibland då så kan de ju få lite mer push i det istället. För de ser grundstrukturer på ett 
annat sätt. (Cecilia) 

 

Det är intressant att notera att modersmålet sällan lyfts upp som ett prioriterat språk eller som 

ett ämne de måste klara för att kunna klara moderna språk. Det kan bero på att lärarna har 

mycket liten kontakt med modersmålslärarna, eftersom de har sina lektioner utanför ordinarie 

schema och inte finns på plats på skolan annan tid. Modersmålet har en viktig roll vid 

utvecklingen av ett nytt språk, särskilt i tidigt skede då direkt transfer från modersmålet 

används som en strategi av språkinlärare (jfr Selinker 1972). Däremot hänvisar lärarna till 

modersmålet när det gäller just en utvecklad språkförståelse som gynnande för L2-elevernas 

utveckling av moderna språk.  
 

… det inte spelar så stor roll att det är svenska utan det är mer det här med språkförståelsen i 
allmänhet, har man till exempel svenska som andraspråk o modersmål då jobbar man ju mycket 
med det och då får man ju en språkförståelse och därigenom kan det blir lättare att lära sig ett 
ännu ett språk.” (Cecilia) 
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Cecilia menar att en språkförståelse i allmänhet är viktigast för inlärningen av ett modernt språk 

och inte i vilket språk eleven har utvecklat den. Hennes erfarenhet påminner om vad Cenoz 

(2001: 15-17) skriver, att äldre inlärare lär sig ett L2 och L3 på ett mer medvetet sätt än yngre 

gör, vilket innebär att de använder sig av metaspråkskunskaper och språkinlärningsstrategier 

vid inlärningen av ett L3. Det förutsätter i sådana fall att eleverna har lärt sig ett eller flera 

språk tidigare på ett medvetet och formellt sätt för att ha kunnat tillägna sig ett metaspråk.  

Flera av lärarna bekräftar att de flerspråkiga eleverna använder sig av fler strategier än de 

enspråkiga eleverna och några menar att det är en nyckel till framgångsrik inlärning. Cecilia 

beskriver att språkinlärningsstrategier fungerar som ”broar i hjärnan” och Dorothea menar att 

L2-eleverna ”känner igen ord och jämför mycket lättare”. L2-eleverna använder strategin att 

härleda och associera nya ord till något i ett annat språk, en strategi som Bialystok (2001: 134-

144) menar beror på en högre semantiskt förmåga hos flerspråkiga barn. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att flerspråkiga elever har en bredare repertoar av ord och en kunskap om hur 

språk kan vara uppbyggda vilket hjälper dem vid inlärningen av ett L3.  

Ytterligare en fördel som flerspråkiga elever har vid inlärningen av ett modernt språk är 

inställningen till språk. Filippa säger att flerspråkiga elever ”har förstått varför det är bra med 

språk” och Dorothea menar att de flerspråkiga eleverna är mer ”förberedda på vad det innebär 

att lära sig ett nytt språk, de förväntar sig att språken ska vara olika och är inte rädda för nya 

regler”. Det går dock inte att dra några raka paralleller mellan flerspråkiga elever och 

framgångsrik elev i moderna språk eftersom den här studien är relativt liten och språkinlärning 

ett mångfacetterat område och beror således på många olika faktorer. Däremot kan konstateras 

att flerspråkiga elever kan ha nytta av sina tidigare inlärda språk när det gäller språkförståelse, 

metaspråk, strategier för språkinlärning och är därmed mer förberedda på vad de kan förvänta 

sig av ett nytt språk. 

 

3.3	  Lärarnas	  attityder	  

Utifrån lärarnas svar kring andraspråkselevers möjligheter att lära sig ett modernt språk går det 

att urskilja olika attityder och inställningar till L2-eleverna, språkinlärning, språkundervisning 

och föräldrarna till L2-eleverna. Så här beskriver Anna sin bild av vad L2-elevers 

språkförmåga: 

 

… jag tror inte att man mäktar med, då måste man ha en begåvning till att, ett lätt att lära dig två, 
en begåvning åt språkhållet och inte ha svårigheter i andra ämnen, för att ska du klara av fem 
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läxor i fem språk, alltså det kräver sin tid, jag tror det blir för mycket för hjärnkapaciteten för en 
normal elev sen finns det ju undantag förstås. (Anna) 

 

Här kommenterar Anna vad hon anser om att eleverna kan välja ytterligare ett modernt språk i 

årskurs åtta och menar att det finns en gräns för vad eleverna klarar av. Utgångspunkten tolkar 

jag som att språk tar tid och energi att lära sig, det kräver arbete av eleverna och för att de ska 

kunna lägga den tiden på det arbetet behöver de ha den tiden. Det betyder att eleven måste klara 

övriga ämnen i skolan. Alla lärarna menar att de ”normala” L2-eleverna först bör lära sig 

svenska och engelska och i specialfall (som presenterades i föregående avsnitt) får de även läsa 

moderna språk. Filippa säger att det blir ”för tufft för dem med ytterligare ett språk”. Den här 

inställningen hos lärarna i moderna språk, att alla elever inte kan eller bör läsa ett modernt 

språk, visar också Skolinspektionens (2010a) granskningsrapport. De menar bland annat att det 

saknas stöd och hjälp från skolan för att eleverna ska klara av ämnet. Ett sådant stöd skulle 

kunna vara handledning på modersmålet i ämnet eller läxläsningshjälp. Stödet och hjälpen i 

moderna språk ser olika ut på de undersökta skolorna i den här studien och utvecklas vidare i 

följande stycke. 

En lärare är tydlig med att L2-eleverna inte ska ha handledning i moderna språk därför att 

handledaren inte kan målspråket. När det gäller läxläsningshjälp erbjuder alla utom en skola 

schemalagd läxhjälp för alla elever. Lärarnas inställning till vad som bör prioriteras där skiftar. 

Ellinore beskriver vem och vad som prioriteras på läxhjälpen så här: 

 

… det är liksom svaga elever som behöver hjälp med språket, att bli godkända i kärnämnena är de 
som prioriteras först o främst, det läggs inget stöd på moderna språk. (Ellinore) 

 

Ellinore förklarar att läxhjälpen är till för elever som är svaga och behöver hjälp i kärnämnena. 

Anna bekräftar Ellinores inställning till läxhjälp och menar att eleverna som inte har 

svårigheter i svenska och engelska klarar moderna språk utan extra hjälp. På läxhjälpen 

fokuserar man på NO- och SO- ämnena. Med en sådan inställning bekräftas återigen att 

moderna språk inte är ett lika viktigt ämne som andra skolämnen. Dessutom är det inte till för 

alla eleverna. Delvis förklaras det genom att elever som har svårt i kärnämnena behöver ägna 

mer tid åt dem och därför inte hinner med fler ämnen, delvis drar jag slutsatsen att det handlar 

om en syn på språkinlärning där inte alla elever är kapabla att lära sig flera språk. 

Andra lärare lyfter fram olika sätt för att stötta elever som har det svårt i moderna språk. 

Filippa berättar till exempel att hon är med på elevens studieverkstad när det behövs. Det är en 

schemalagd tid med klassen då eleverna kan välja vad de vill arbeta med. Ett annat sätt att 
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stötta elever i moderna språk är att förenkla prov, så man bara testar kunskaper på det lägsta 

kunskapskravet E. 

Lärarnas inställning till om elever i moderna språk bör få stöd och läxhjälp varierar och 

det säger något om vilka elever lärarna anser att ämnet är till för och vilka möjligheter eleverna 

har för att klara ämnet. Några lärare menar att eleverna som klarar av skolan i allmänhet inte 

behöver stöttning i moderna språk, medan andra lärare försöker hjälpa eleven även utanför 

ämnets lektionstid. Frågan är vem ämnet är till för egentligen? Är det ett elitämne för bara de 

duktigaste eller en rättighet för alla oavsett hur det går i andra ämnen? Hur lärarna besvarar 

dessa frågor bottnar i hur de ser på språkinlärning och undervisningen. Därför kommer deras 

inställning till dessa områden att tas upp i följande avsnitt. 

Lärarna visar på olika uppfattningar kring hur språkinlärning går till och hur man 

definierar modersmål, andraspråk och främmande språk. Anna resonerar så här kring 

begreppen modersmål och andraspråk: 

 

… svenska för många barn här är deras modersmål, även om de lär dig ett språk från början så lär 
de sig ett språk i vardagen, alltså hemspråket i vardagen och skolspråket blir ju svenska och 
svenska lär de sig egentligen inte som ett modernt eller nytt språk utan de lär sig det som ett 
modersmål för de lär sig det ute på skola och dagis o så där jag skulle vilja kalla det att de har två 
modersmål eller halvspråkighet eller hur man nu skulle göra … (Anna) 

 

Anna verkar här utgå från att modersmålet är språket man behärskar bäst och lär sig på ett 

implicit sätt i tidig ålder. Då barnen varken kan sitt eget modersmål eller svenska fullt ut så har 

de egentligen antingen två modersmål eller två ”halvfulla” språk, vilket jag tolkar som två 

språk som inte har kommit så långt i sin utveckling. Hon delar upp språkinlärning som antingen 

en informell inlärning eller som ett främmande språk. Det saknas en definition av L2-inlärning 

i Annas resonemang. L2-inlärning skiljer sig både från inlärningen i L1 och L3. Andraspråket 

lärs in efter förstaspråket men i en naturlig språkmiljö och därför blir inlärningen mer informell 

än främmandespråksinlärningen (jfr Abrahamsson 2009: 12-13). Definitionerna säger inget om 

behärskningsnivå.  

Dessa definitioner är en orsak till varför hon också menar att man måste arbeta parallellt 

med både målspråket i moderna språk och svenskan. Synen på språkinlärningen blir att man 

inte kan lära sig ett nytt språk om man inte kan ett helt annat språk. Hon säger att nämligen att 

hon inte kan lära eleverna ett ord på tyska utan att de först kan det på svenska. Å ena sidan går 

hon L2-elevernas dubbla språkuppgift till mötes, att de lär sig ett språk på sitt andraspråk och 

därmed utvecklar två språk samtidigt. Å andra sidan menar andra av de intervjuade lärarna att 

det visst går att lära ut ett modernt språk innan eleverna kan svenska. Ellinore drar paralleller 
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till undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) där man inte har ett annat gemensamt språk 

utan undervisar i svenska på svenska: 

 
… jag har ju inget annat språk med SFI- elever som är nyanlända, det har jag ju också jobbat 
med, och då kan jag ju bara prata svenska hela tiden o då tycker jag att det borde gå att göra på 
det sättet i moderna språk. Men jag har inte lyckats med det riktigt, för att de vet ju att jag kan 
svenska och de blir ju alldeles till sig när de inte förstår. (Ellinore) 

 

Här visar Ellinore på en inställning att det borde gå att utveckla ett språk på det språket, 

men att hindret för att det ska fungera i moderna språk är eleverna som kräver att svenska 

används. Senare nämner hon också att det skulle behövas mycket mer tid att ha hela 

undervisningen på målspråket, den tiden har man på SFI men inte i moderna språk. En annan 

orsak till att man måste använda mycket svenska i moderna språk är att nivån är så pass 

grundläggande, menar Anna. Filippa berättar å andra sidan att i engelskundervisningen för 

nyanlända elever sker undervisningen på engelska. Då har man ett annat undervisningsmaterial 

som bland annat förklarar nya ord på engelska. Böckerna i moderna språk inte är anpassade för 

en undervisning endast på målspråket, eftersom det används för mycket svenska i dem menar 

två av lärarna. Alltså utgår engelskundervisningen för L2-elever som är nyanlända att de lär sig 

språket bäst om undervisningen inte utgår från svenska. Då borde även en språkundervisning i 

moderna språk också kunna utgå från målspråket och därmed gynna L2-eleverna. Då skulle 

elever som inte kan svenska och elever med svenska som modersmål få samma förutsättningar. 

Det skulle även gynna alla elevers språkutveckling enligt Krashens (1988) teori om att 

språkutvecklingen gynnas av ett begripligt inflöde på målspråket.  

Några av lärarna upplever att de gör vad de kan i undervisningen men att problemet är att 

familjen och omgivningen utanför skolan inte stöttar tillräckligt mycket. 

 
Vi har många begåvade barn som skulle kunna klara det mycket bättre om världen efter 
skolan fungerade på ett annat sätt än den gör. Och där kan inte skolan göra så mycket. 
(Anna) 
 

Ett problem som formuleras av några lärare är att föräldrarna inte kan hjälpa sina barn med 

skolarbetet så mycket som det skulle behövas. Det beror bland annat på att föräldrarna ”inte har 

så mycket skola” som Ellinore uttryckte det. Det gör i sin tur att föräldrarna inte är så insatta i 

vad som krävs av eleverna och även om de har skolbakgrund eller akademisk bakgrund från sitt 

hemland så ser systemet annorlunda ut i Sverige menar Anna. Det gör att föräldrarna inte 

förstår vad det innebär att gå i skolan i Sverige i allmänhet eller att läsa ett modernt språk i 
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synnerhet och att de behöver hjälpa barnen att läsa sina läxor. En lärare menar att föräldrarna 

visst kan hjälpa sina barn i språkämnena även om de själva inte kan språket, men att föräldrarna 

inte tror att de kan det. Här är det intressant att notera att lärarna lyfter upp föräldrarna som 

viktiga resurser när det kommer till att läsa läxor och att eleverna skulle klara sig bättre om de 

fick hjälp med det. Under analysen kring lärarnas syn på stöd i moderna språk framkom det att 

några lärare ansåg att det inte behövdes eller inte skulle prioriteras. Det verkar som att man 

förväntar sig ett visst stöd trots allt och att det borde komma från föräldrarna.  

Ytterligare en aspekt av hem-miljön, som en lärare belyser, är att om eleverna inte har en 

bra omgivning som utgår från att skolan är viktig så presterar eleverna sämre. Läraren ger 

exempel på att eleverna sover och äter dåligt och ”sköter bara skolan när de är i skolan”. Denna 

beskrivning av elevernas värld utanför skolan målar upp en skeptisk bild mot familjen och 

föräldrarna, där man förstår att läraren anser att föräldrarna kunde stötta sina barn på ett bättre 

sätt. En sådan föreställning kan enligt Bunar (2010: 40) få konsekvensen att relationen mellan 

lärare och föräldrar saknar tillit och att arbetssättet präglas av att kompensera för vad eleverna 

saknar istället för att utgå ifrån vad eleven har. Trots att en generaliserande bild om föräldrarna 

ges är alla lärarna eniga om att det inte går att generalisera för varje fall är unikt och därför 

måste man arbeta individuellt med varje elev. 
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4	  Resultatdiskussion	  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare i moderna språk ser på 

andraspråkselevers möjligheter att lära sig ett modernt språk i grundskolan. Syftet är också att 

undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar andraspråkselevernas möjlighet att läsa ett 

modernt språk i grundskolan. Utifrån intervjuer med sex lärare i moderna språk har resultatet 

analyserats och sammanställts. Här kommer slutsatserna från resultatet att diskuteras och ställas 

mot tidigare forskning för att besvara syftet. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning. 

Lärarnas syn på andraspråkselevernas möjligheter att lära sig ett modernt språk i 

grundskolan varierar och beror på vilken utgångspunkt de tar. Resultatet visar flera 

motsägelsefulla inställningar gentemot andraspråkselevers behov i moderna språk. Å ena sidan 

är flerspråkiga elever framgångsrika inlärare av språk därför att de har en bredare 

språkrepertoar, å andra sidan behöver eleverna ha kunskaper i svenska och engelska för att få 

läsa ämnet. Några lärare menar att det blir för tufft med för många språk om man har svårt för 

språk eller är nybörjare i flera av dem. Andra lärare menar att moderna språk kan vara en hjälp 

för övriga språkämnen för att de går igenom grunderna till en språkförståelse.  

Oavsett hur de resonerar prioriteras trots allt svenskämnet högst eftersom det behövs för 

att klara alla skolämnena, men man kan fråga sig varför svenska behövs för att få läsa moderna 

språk? Några lärare menar å ena sidan att svenska används i undervisningen därför att det är för 

svårt att undervisa på målspråket av anledningarna att det är på en för låg nivå, eleverna kräver 

svenska och andraspråkseleverna behöver utveckla svenska parallellt. Å andra sidan gör man 

inte så när det gäller engelska för nyanlända elever eller SFI-elever. En relevant fråga är då 

varför inte samma arbetssätt skulle fungera i moderna språk? (Jfr Krashen 1988; Ladberg 2000: 

44 och Stoltz 2009: 156).) En lärare förklarar användningen av svenska i moderna språk med 

att eleverna inte kan lära sig ett nytt ord på målspråket om de inte har det på svenska, deras L2, 

först. Samtidigt lyfter flera lärare upp att flerspråkiga elever har lättare för att lära sig nya ord 

därför att de använder sina tidigare inlärda språk (jfr Dolgunsöz 2013: 22; Lindqvist: 2009: 

259).  

Det finns alltså en motsägelse i resonemanget kring svenskans betydelse i undervisningen 

i moderna språk. Vad det gäller svenskans påverkan på inlärningen av ett modernt språk kan 

det bero på vilka färdigheter som studeras. Om svenska, i betydelsen av ett andraspråk, främst 

påverkar inlärningen av ett främmande språk kan det bero på hur typologiskt nära svenskan 

eller något av elevens andra tidigare inlärda språk är till det främmande språket (jfr Cenoz 
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2001). Om eleven inte har lärt sig ett språk utöver sitt modersmål tidigare kan svenskan få en 

stark påverkan på det moderna språket utifrån främmandespråkseffekten (jfr Llama, Cardoso 

och Collins 2009). Huruvida andraspråkseleverna behöver utveckla svenska parallellt med L3 

kan därmed bero på vilka språk de har utöver svenska, om de är typologiskt nära L3, om de har 

lärt sig ett annat språk utöver modersmålet och vilka språkliga kunskaper man undersöker. Om 

en elev till exempel är nybörjare i svenska och bara kan sitt modersmål sedan tidigare kommer 

svenskan att vara särskilt betydelsefull i elevens L3-inlärning, utifrån att modersmålet är 

typologiskt långt ifrån det moderna språket. Då får svenskan både en främmandespråkseffekt 

och typologisk närhet. Å ena sidan finns det stöd i forskning för att svenskan påverkar det 

moderna språket och att den därför skulle behöva utvecklas parallellt i undervisningen av 

moderna språk. Å andra sidan beror det på vilket eller vilka språk eleven kan sedan tidigare och 

hur formellt eleven har lärt sig det eller dem.  

Hur eleven har lärt sig de tidigare språken hör ihop med elevens skolbakgrund. Det är en 

av faktorerna till elevens möjligheter i moderna språk som lärarna ofta nämner. 

Skolbakgrunden spelar en viktig roll för om eleven kommer klara skolan i allmänhet och vilka 

kunskaper eleven ha i språk. Till skillnad från ämnena svenska och engelska spelar 

skolbakgrunden en indirekt roll för elevens möjligheter att välja eller fortsätta läsa moderna 

språk. Hur eleven klarar svenska och engelska eller skolan i allmänhet spelar en direkt 

avgörande roll. Ytterligare en faktor som jag anser kommer fram är lärarens användning av 

svenska i undervisning och syn på vad eleverna behöver för att kunna lära sig moderna språk. 

Om läraren anser att eleven behöver kunna svenska för att kunna lära sig ett modernt språk 

kommer läraren att använda mycket svenska vilket i sin tur påverkar inflödet av målspråket för 

eleven.  

Lärarna lyfter fram fler faktorer som missgynnsamma för andraspråkseleverna. Det 

saknas bra material för att undervisa mer i målspråket, läroböckerna använder för mycket 

svenska. Klasserna är för stora för att hinna hjälpa alla eleverna, vilket framförallt gäller 

spanskämnet. Det gör att svenska till viss del krävs för att klara av moderna språk och klarar 

eleven inte det på grund av för låga svenskkunskaper hinner läraren inte hjälpa hen. Ämnet 

moderna språk behöver förändras för att alla eleverna ska få möjlighet att lära sig det och på så 

vis också inkluderas i språkmålet som är bestämt av Europeiska gemenskapernas kommission 

(2008). Sådana förändringar skulle kunna vara bättre böcker där man utgår helt från målspråket 

och istället för svenska och mindre grupper.  
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Lärarna betonar att det inte är någon skillnad på andraspråkselever och elever som har 

svenska som modersmål och att alla elever bemöts individuellt. Samtidigt läggs ett stort fokus 

på vad andraspråkseleverna saknar och kräver (jfr Runfors 2010: 239). De saknar svenska, 

engelska, skolbakgrund, ett helt språk och stöttande föräldrar. Risken med ett bristperspektiv 

kan vara att lärarna arbetar för att kompensera för elevernas brister istället för att se deras 

tillgångar. Några av lärarna menar till exempel att eleverna kräver att svenska används i 

undervisningen, för att eleverna vet om att det är ett gemensamt språk och indirekt på grund av 

sitt behov att utveckla svenskan. Eftersom de behöver klara både svenskan och alla andra 

ämnen på svenska orkar de inte alltid ännu ett ämne och språk som moderna språk. Den skola 

som satte tydliga gränser för när en elev får avbryta studierna i moderna språk hade också 

mycket färre elever som ens kommenterade att de inte orkade. Därför kan man fundera på om 

eleverna skulle orka moderna språk om ämnet dels prioriterades mer och dels om lärarna bytte 

perspektiv från elevernas brister och krav till undervisningens och skolans möjligheter och 

skyldigheter. Lärarna i den här undersökningen ser andraspråkselevernas tidigare språk som en 

resurs i inlärningen av moderna språk, men samtidigt gör bristerna i svenska att de inte får 

möjligheten att välja ett modernt språk eller alltid fortsätta att läsa det. Bristperspektivet tar 

överhand vilket minskar elevernas möjligheter i ämnet.  

Ett annat bristperspektiv på elevernas förutsättningar är föräldrarna som inte ger dem ett 

tillräckligt stöd i skolan i allmänhet och i moderna språk i synnerhet. Å ena sidan ska eleverna 

inte ha tillgång till stöd i moderna språk eftersom de då inte bör läsa ämnet, men å andra sidan 

förväntas det att föräldrarna är med och stöttar eleverna. Den första inställningen får 

konsekvensen att ämnet inte är till för alla elever utan endast de som har en viss 

språkbegåvning eller som är duktiga i skolan i allmänhet och inte behöver något extra stöd. 

Samtidigt menar lärarna att eleverna skulle klara sig bättre i moderna språk om föräldrarna 

stöttade mer. Ett bristperspektiv på föräldrarna gynnar inte elevernas skolframgång, ett gott 

samarbete mellan föräldrar och lärare med fokus på vad den andre kan bidra med, ett 

pluskultur-tänkande vore önskvärt för elevernas skull (jfr Bunar 2010: 40; Runfors 2010: 234).	  

Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att lärarna menar att föräldrarnas stöd är en 

viktig faktor som påverkar andraspråkselevernas möjligheter att lära sig ett modernt språk.  

Lärarna lägger mycket fokus på omständigheter och förutsättningar runtomkring för att 

eleverna inte kan läsa moderna språk, snarare än på sin egen insats. Det kan bero på 

intervjuguidens utformning som styrde lärarna till att tänka i de banorna. Det kan också bero på 

att det är lättare att se vad eleverna behöver ha för förutsättningar än att ändra på sin egen 

undervisning. Alla lärarna utför såklart sin undervisning baserat på vad de anser bäst för alla 
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elever. Konsekvensen blir trots allt att ämnet moderna språk inte är till för alla eleverna på 

samma sätt som de andra ämnena och alltså minskar andraspråkselevernas möjlighet att lära sig 

moderna språk. Det är snarare ett ämne för de språkbegåvade, de som är duktiga i allmänhet, de 

som klarar av en extra utmaning än för alla elever. Ett resultat som liknar vad Skolinspektionen 

(2010a) kommer fram till.	  

Sammanfattningsvis kan syftet besvaras utifrån föreliggande undersökning genom att 

lärarnas inställning till hur språkinlärning går till avgör vilka krav de ställer på eleverna för att 

få läsa ämnet och vilket språk de väljer att undervisa på. Lärarnas inställning till ämnet 

moderna språks prioritet är också avgörande för hur stora resurser som sätts in för att hjälpa 

eleverna. Faktorer som påverkar andraspråkselevernas möjligheter i moderna språk är 

kunskaper i svenska och engelska, skolbakgrund och hur eleven klarar övriga skolämnen.  

Med tanke på att föreliggande uppsats endast utgår från sex lärares perspektiv skulle det 

vara intressant att undersöka fler lärare, kanske även i fler språk för att se om det finns 

skillnader i inställningen till språkinlärning, moderna språk och andraspråkseleverna. Det vore 

även intressant att utöka studien till andraspråkselevernas egna erfarenheter och upplevelser av 

vilka möjligheter de har eller har haft när det gäller moderna språk.  

Några grundläggande forskningsfrågor som skulle behövas utforskar mer är hur många 

språk man kan lära sig samtidigt. Finns det en gräns? Vilken är den viktigaste komponenten 

från tidigare inlärda språk för att bli en framgångsrik språkelev i L3? Är det modersmålet, 

skolspråket, metaspråket eller något annat? 

 

4.1	  Sammanfattning	  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur lärare i moderna språk ser på 

andraspråkselevers möjligheter att lära sig ett modernt språk på grundskolan. Syftet är också att 

undersöka vilka faktorer lärare anser påverkar andraspråkselevers möjlighet att läsa ett modernt 

språk i grundskolan. Utifrån en kvalitativ metod samlades materialet genom intervjuer med sex 

lärare i moderna språk på grundskolan.  

Resultatet visar att lärarna betonar flera olika förkunskaper och förutsättningar för att 

andraspråkselever ska få börja läsa och kunna lära sig moderna språk. Dessa är kunskaper i 

svenska och engelska, bra skolbakgrund och klara skolans andra ämnen i första hand. Lärarnas 

syn på språkinlärning och vem ämnet moderna språk är till för är ledande för hur de kommer att 

rekommendera eleverna att välja, hur undervisningen ska se ut och vilket stöd eleverna får 

möjlighet till. Resultatet påvisar även några motsägelsefulla inställningar och ett bristperspektiv 
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på andraspråkselevernas förutsättningar hos lärarna. Å ena sidan är flerspråkiga elever 

framgångsrika språkinlärare, å andra sidan behöver de först lära sig svenska och engelska för 

att få läsa moderna språk. Å ena sidan ska eleverna inte ha läxhjälp i moderna språk, å andra 

sidan förväntas föräldrarna kunna stötta sina barn i ämnet. Hur lärare ser på andraspråkselevers 

möjligheter i moderna språk kan kortfattat antas bero på vilken inställning de har till ämnets 

prioritet och språkinlärning. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  Informationsbrev	  

Hej!	  
 
Mitt namn är Sanna Ljunggren och jag studerar min sista termin till gymnasielärare på 
Linköpings universitet. Mina ämnen är spanska och svenska som andraspråk. Den här terminen 
skriver jag mitt examensarbete och jag kontaktar Dig med anledning av att jag vill intervjua 
lärare i moderna språk och svenska som andraspråk. Syftet med examensarbetet är att 
undersöka hur lärare i moderna språk och svenska som andraspråk ser på andraspråkselevers 
möjligheter att lära sig ett modernt språk.  

Bakgrunden är en kvalitetsgranskning som skolinspektionen genomförde år 2010 om 
moderna språk. Där kom det fram att en stor andel av eleverna på högstadiet hoppade av 
moderna språk mellan årskurs 7 och 9; och elever med annat modersmål än svenska läste ofta 
svenska som andraspråk inom ramen för språkvalet. En annan bakgrund till syftet med den här 
studien är en tidigare C-uppsats (2014) jag har skrivit. Den utgick helt ifrån tidigare forskning 
och handlade om huruvida nyanlända elevers språkutveckling i engelska och moderna språk 
gynnas eller missgynnas att studeras samtidigt som de är nybörjare i svenska. Utifrån dessa 
källor är jag nu intresserad av att ta reda på några lärares upplevelser och syn på 
andraspråkselevers situation i ämnet moderna språk. 

Med anledning av granskningsrapporten och min C-uppsats vill jag nu intervjua lärare i 
moderna språk och svenska som andraspråk för att få deras bild av detta. Jag tänker mig att 
intervjuerna tar 30-60 minuter bland annat beroende på vad som är möjligt för lärarna att ställa 
upp på. Både skolorna och lärarna kommer självklart att anonymiseras i arbetet. Om ni har 
möjlighet att ställa upp för en intervju vid något tillfälle under veckorna 43-46 vänligen 
kontakta mig så snart som möjligt. 

Har ni några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Sanna Ljunggren 
 
 
 
 
Mejladress:  sanlj974@student.liu.se   Handledare:  Helena Grönås 
Mobilnummer: 0702785806  Meljadress:  helena.gronas@liu.se 
 
 
Skolinspektionens granskningsrapport (2010) Moderna språk  

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/moderna-sprak/webb-
slutrapport-moderna-sprak.pdf 

Ljunggren, Sanna (2014) Nyanlända elevers flerspråkighet i engelska och moderna språk.  
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:750654/FULLTEXT01.pdf 
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Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide 

MS = Moderna språk 

 
1. Bakgrund om läraren 

a. Vilka ämnen undervisar du i? 
b. Vilka ämnen är du behörig i? 
c. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
2. Beskrivning av L2-elever i moderna språk 

a. Hur många elever har ni på skolan? 
b. Hur stor del/hur många läser MS? 
c. Hur många elever har du i moderna språk? 
d. Hur många elever har du i moderna språk som har annat modersmål än svenska? 
e. Vet du om de talar fler språk än modersmålet och skolspråken? 
f. Får eleverna möjlighet att läsa modersmål? 
g. Får de handledning på modersmålet? 

 

3. Språkvalet 
a. Hur går valet av moderna språk till?  

i. Vem organiserar det?  
ii. Vilken information får eleverna?  

iii. Får föräldrarna information? 
b. Får L2-elever samma eller annan information? 

i. Har ni någon information anpassad för elever med annat modersmål? 
c. Får L2-eleverna/nyanlända elever välja moderna språk samtidigt som alla 

elever? 
i.  eller måste de vänta? 

ii. Varför?  
iii. Vem bestämmer det?  

d. Rekommenderar skolan L2-eleverna att läsa MS? 
i. Om de rekommenderas att inte läsa MS, får de chans att välja till det 

senare? 
ii. Vad baserar man rekommendationerna på? Modersmål? Start i svensk 

skola? svensk-kunskaper? 
 

4. Elevavhopp (Elever som inte läser klart MS på grundskolan) 
a. Har moderna språk stora elevavhopp på den här skolan? 

i. Vad beror isf avhoppen på tror du? 
b. Får du veta när eller om eleverna funderar på att hoppa av? 
c. Vad brukar du rekommendera dina elever som funderar på att avsluta MS? 
d. Är det många L2-elever som hoppar av? 

i. Är de fler än L1-eleverna? 
ii. Vad tror du att det isf beror på? 

e. Finns det en gemensam policy från skolan hur man tänker och handlar kring 
avhopp och rekommendationer? 
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f. Gör skolan något för att analysera och förebygga för att eleverna stannar kvar i 
moderna språk? 

g. Erbjuds eleverna läxhjälp från skolan?  
h. Vad tycker du om att MS är valbart och frivilligt? Bra eller dåligt? Varför? 
 

 
5. Undervisningen 

a. Vad krävs för att bli en framgångsrik språkelev i moderna språk? 
i. Vilken roll spelar elevens modersmål för framgången i MS? 

ii. Spelar elevens kunskaper i svenska någon roll för att klara MS? 
iii. Gör du något särskilt för att L2-eleverna ska klara MS? 

b. Används fler språk än svenska och MS i undervisningen? 
i. Varför/varför inte isf? 

ii. Vilka språk? 
iii. På vilket sätt? 
iv. Får eleverna använda andra språk? 

c. Vilket/vilka språk använder du när du undervisar? 
i. Skulle du kunna göra en uppskattning över hur mycket svenska och MS 

du använder på dina lektioner i MS? 
ii. När använder du svenska respektive MS i undervisningen? 

iii. Har du någon strategi för när du använder svenska respektive MS? 
iv. Har du någon känsla för varför du använder svenska? 
v. Tror du att det skulle fungera att bara använda MS? 

vi. Hur vet man då om alla elever förstår? 
d. Vad kan man göra för att undervisningen i MS ska bli bättre för L2 

eleverna? 
e. Något mer du vill tillägga kring andraspråkselevers möjligheter att lära sig 

ett modern språk? 

	  

	  


