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Abstract 

 
Aim: The paper at hand has two aims. The first aim is the investigation of how 

teachers of Swedish as a second language (SVA) perceive and experience the use 

of students’ native language in SVA- class. The second aim is to study the 

strategies used for the inclusion of students’ native languages in the Swedish 

language classroom. For this purpose, three research questions are posed. The first 

question examines if teachers of SVA experience any advantages of including 

students’ native languages in their teaching. The second question takes a closer 

look at what challenges and/ or limitations may occur when students’ native 

languages are included in SVA-class and the third question investigates what 

strategies for the inclusion of native languages are used by both teachers and 

students of SVA.  

Design/methodology/approach: Empirical study made with the help of personal 

interviews of five SVA-teachers in high school respectively secondary high 

school. The answers given in the interview are analysed and qualitatively 

presented. The results found are discussed and compared with recent literature and 

research papers in the field of second language acquisition and Swedish as a 

second language (SVA).  

 

Findings: The results of the study show that teachers see considerable advantages 

of including students’ native languages in SVA-class and show a generally 

positive attitude towards the use of the former for educational purposes. 

Nevertheless, the balancing of the native language used in casual conversations in 

class or for educational purposes is seen as a challenge by the teachers taking part 

in this study. Furthermore, the author of this paper found that most of the teachers 

interviewed do not have any concrete strategies for utilizing the resource, which 

students’ native languages present, in a tangible way. 

 

Nyckelord: Andraspråksutveckling, modersmål, modersmålets betydelse, svenska 

som andraspråk, lärarperspektiv. 
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Inledning 
 

”Modersmål – hinder eller resurs” är en kvalitativ studie av svenska som 

andraspråkslärares erfarenheter av nyttjandet av modersmålet i undervisningen. 

Nedan presenteras först en bakgrund till dess relevans som leder till studiens syfte, 

arbetets disposition och en utförlig bakgrund.  
 

Inledande ord 
 

Med det stigande antalet migranter i Sverige de senaste åren stiger också behovet 

för att utbilda dessa människor, inte minst i det svenska språket och ofta så snabbt 

som möjligt. Migrationsverkets prognoser anser att detta behov inte kommer att 

minska utan att det kommer att ha aktualitet i många år. År 2017 sa prognosen, att 

mellan 25 000 och 45 000 personer skulle komma att söka asyl i Sverige, 2018 

räknade man med 25 000 till 65 000 varav det är ca 2400 ensamkommande 

asylsökande barn i år och 2900 i 2018  (Migrationsverket, 2017). Frågan om 

invandring och integration har vunnit plats inte bara i de dagliga medierna utan 

också i Skolverkets kursplaner. Språket och lyckad andraspråksinlärning framhålls 

ideligen som faktor för lyckad integration och frågan om inlärning av svenska som 

andraspråk har därmed återigen blivit högst aktuell.  

Under många år rådde ett negativt synsätt på modersmålet i samband med 

andraspråksinlärning i Sverige (Abrahamsson, 2009, s. 235), men idag visar 

forskningen, att modersmålet spelar en viktig roll i språkutvecklingen i andraspråket 

och att en god andraspråksutveckling även gynnar lärandet i de övriga skolämnena 

(Skolverket, 2008, s. 69 ff.). De positiva faktorerna av modersmålets inflytande på 

andraspråksinlärning konstaterar också UNESCO i sin EFA- rapport: 

Literacy programmes that provide initial learning in the mother tongue 

and then add a second language, offer social, cognitive, psychological 

and pedagogical advantages 

(UNESCO, 2006)  
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Det är viktigt att lärare delar denna uppfattning, eftersom hur lärare förhåller sig till 

modersmålet påverkar givetvis elevernas attityd och naturligtvis har det också 

inflytande på elevernas användning av modersmålet i inlärningssituationer.  

Precis det försöker studien undersöka, nämligen lärare i svenska som andraspråks 

(SVA-lärare fortsättningsvis) erfarenheter och uppfattningar av nyttjandet av 

modersmålet som stöd och komplement i undervisningen.  

 

Disposition 
 

Arbetets huvuddelar är inledningen med syfte och problematisering, därefter följer 

en bakgrund till arbetet med begreppsgenomgång, teoretiska ramar och 

litteraturgenomgång. Sedan redogörs för metoden för att komma till resultatdelen. 

Arbetet avslutas med ett diskussionskapitel. 

 

Syfte 
Nedan presenteras studiens problemformulering och frågeställningar. 

Problemformulering 

 

Syftet med detta arbete är att studera några utvalda SVA- lärares uppfattningar och 

erfarenheter av att inkludera elevernas modersmål i undervisningen. Vidare syftar 

undersökningen på att synliggöra, vilka strategier gymnasie- och högstadielärare 

samt deras elever använder för att nyttja modersmålet i undervisningen.  

Frågeställningar 

 

Vilka möjligheter upplever SVA-lärare med att inkludera elevernas modersmål i 

undervisningen? 

Vilka utmaningar och begräsningar kan uppstå när elevernas modersmål 

inkluderas i klassrummet? 

Vilka strategier använder SVA-lärare och SVA-elever för att inkludera modersmål 

i undervisningen? 
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Bakgrund 
 

Kapitlet som föreligger redogör för begrepp, teoretiska utgångspunkter och litteratur 

som är relevanta för studien. Undersökningens begreppsgenomgång utgör första 

avsnittet. Därpå berörs de teoretiska ramar som undersökningen tar avstamp i. 

Slutligen följer en för studien relevant litteraturgenomgång.  

 

Begreppsgenomgång 
 

En kort redogörelse för begreppen modersmål, hemspråk och första språk  och 

andraspråk, främmande språk följer härvid. Därefter redogörs kort för begreppen 

svenska som andraspråk (SVA) och svenska för invandrare (SFI) samt de för studien 

relevanta styrdokument.  
 

Modersmål, hemspråk, första språk 
 
Begreppen modersmål, hemspråk, första-, andra- och främmande språk är inte alltid 

entydiga och lätt att förstå. Därför kan det vara angeläget att ta upp de här i början 

av uppsatsen. 

Abrahamsson (2009, s. 13) skriver att termerna förstaspråk och modersmål brukar 

likställas i språkvetenskapliga sammanhang. Han beskriver, att förstaspråk 

betecknar det språket individen har tillägnat sig först och andraspråk betecknar 

därmed alla andra språk som tillägnats efter första språket har etablerats eller börjat 

etableras. Samtidigt påpekar han, att dessa språk inte behöver vara individens 

starkaste språk utan att dessa begrepp bara utgör en ordningsföljd, när språken har 

lärts in. Stroud (2016, s. 319) tar upp termen modersmål i sammanhang med 

begreppet halvspråkighet där han tar upp vikten av modersmålet för individens 

utveckling. Han skriver, att språket på något icke-trivialt sätt bestämmer individens 

tänkande. Detta blir tydligt när man tittar på Abrahamssons (2009, s. 258) 

utläggning, att förstaspråket tillägnas först, genom naturligt inflöde och i interaktion 

med i första hand föräldrar eller andra vårdnadshavare, syskon och andra barn och 

vuxna. 
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Tove Skutnabb-Kangas (1981) definierar modersmål och tvåspråkighet på 

individnivå utifrån fyra specifika kriterier. Dessa är ursprung, kompetens, funktion 

och attityder. De flesta psykologer och även en del lingvister ser på begreppen 

utifrån individens kompetens i att behärska sina två språk, medan sociologer, 

socialpsykologer och sociolingvister ser på begreppet utifrån språkens funktion för 

en tvåspråkig individ i samhället. (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 84).  

Tabellen nedan visar olika möjliga definitioner av modersmål och tvåspråkighet 

enligt Skutnabb-Kangas fyra kriterier. 

Tabell 1. Definitionen av modersmål och tvåspråkighet enligt Tove Skutnabb-Kangas (1981)  

Kriterium Den är tvåspråkig som 

Ursprung  a) har lärt sig två språk i familjen av infödda talare ända från 

början 

b) har använt två språk parallellt som kommunikationsmedel 

ända från början 

Kompetens a) behärskar två språk fullständigt 

b) behärskar två språk som en (motsvarande) infödd 

c) behärskar två språk lika bra 

d) kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det 

andra språket 

e) har åtminstone kännedom om och kontroll av det andra 

språkets grammatiska struktur 

f) har kommit i kontakt med ett annat språk 

Funktion a) använder (eller kan använda) två språk (i de flesta 

situationer) (i enighet med sina egna önskemål och 

samhällets krav) 

Attityder a) identifierar sig själv som tvåspråkig / med två språk och/eller 

två kulturer (eller delar av dem) 

b) av andra identifieras som tvåspråkig / som infödd talare av 

två språk 

 

Skutnabb-Kangas (1981) kriterier innebär att det går att precisera tvåspråkighet och 

modersmål på olika sätt beroende på vad man vill undersöka. Det mest 
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okomplicerade kriteriet är ursprungskriteriet. Enligt det är modersmålet det språk 

man har lärt sig från början. Har man lärt sig två språk från början har man enligt 

det två modersmål och är tvåspråkig. Enligt kompetenskriteriet är modersmålet det 

språk man bäst kan och man är tvåspråkig om man kan två språk lika bra. 

Funktionskriteriet uttrycker att modersmålet är det språk man använder mest och 

man är tvåspråkig om de två språken kompletterar varandra, alltså om man kan 

använda dem situationsberoende. Enligt attitydskriteriet identifierar man sig själv 

eller andra en som tvåspråkig och vilket ens modersmål är. (Håkansson, 2003, s. 15) 

Termen hemspråk är ett äldre begrepp och användes endast i skolsammanhang, det 

var den tidigare benämningen av skolämnet modersmål.  Termen  infördes 1968 då 

hemspråksundervisning infördes och användes till 1996, då regeringen beslutade ett 

namnbyte till termen modersmål för att lyfta fram undervisningens betydelse. 

(Hartman, 2012) 

 

Andraspråk, främmande språk 
 
Andraspråk betecknar vanligtvis det språket, som lärs in efter 

förstaspråket/modersmålet. Ofta skiljer man på termen andraspråk och främmande 

språk i avseendet att andraspråket inlärs i en miljö, där språket används, framförallt 

i det land där språket talas och innebär en socialisation in i det nya språket medan 

ett främmande språk tillägnas utanför en naturlig andraspråkskontext, typiskt i 

skolan och högskolan. (Abrahamsson, 2009, s.255. Hammarberg, 2016, s. 28) 

Termen andraspråk kan vara lite vilseledande om man tittar på många elever som 

sitter i svenska klassrum och som får svenska-som-andraspråksundervisning. 

Svenska utgör sällan andraspråket för de utan kanske tredje-, fjärde eller 

femtespråket. Därför kan begreppet andraspråk också ses som paraplyterm för vilket 

språk som helst som lärs in efter förstaspråket (Abrahamsson, 2009, s. 255). 
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Svenska som andraspråk, Svenska för invandrare enligt styrdokumenten 
 

Ämnet Svenska som andraspråk tas upp utförligt under litteraturgenomgången. Här 

ska det bara redogöras kortfattat för skillnaderna mellan svenska som andraspråk 

(SVA) och svenska för invandrare (SFI) samt för skillnaderna  i lärares utbildning 

och behörighet angående dessa ämnen enligt styrdokumenten.  

Ämnet Svenska som andraspråk har funnits sedan 1989 på gymnasieskolan och 

sedan 1995 på grundskolan. Elever med annat modersmål än svenska ska ges 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet ska också bidra till 

att eleverna stärker sin flerspråkighet och få tillit till sin egen språkförmåga, 

samtidigt som de ska få en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 

sig. (Skolverket, 2011, s. 183) 

SVA undervisas både på grundskolan och på gymnasieskolan parallellt till svenska 

och ska, om det behövs, anordnas för elever, som har ett annat språk än svenska som 

modersmål, som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i 

utlandet och för invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk 

med en vårdnadshavare. (SFS, 2011, s. 185). SFI däremot betecknar en utbildning 

för vuxna och ungdomar som är minst 16 år, har ett annat modersmål än svenska 

och vill få grundläggande kunskaper i det svenska språket. Undervisningen riktas 

framförallt mot språkkunskaper i vardags-, arbets- och samhällsliv. (Skolverket, 

2019)  

För uppnå lärarbehörigheten i svenska som andraspråk krävs minst 30 

högskolepoäng (hp) för årskurs ett till sex, 45 hp för årskurs sju till nio och 90 hp 

för gymnasieskolan. För att undervisa svenska för invandrare (SFI) krävs 30 hp. 

(Stockholms universitet, 2019). Studerar man på heltid är det vanligt att uppnå 30 

hp per termin.  
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Teoretiska ramar 
 

Nedan följer de teoretiska ramarna relevanta för undersökningens syfte. Först tas  

två teorier om språkinlärning upp. Därefter beskrivs modersmålets inflytande på 

andraspråksinlärning. 

 

Teorier om språkinlärning 
 

Följande avsnitt redogör för två teoretiska utgångspunkter relevanta för 

undersökningens syfte. Först det sociokulturella perspektivet enligt Vygotskij. 

Därefter den systemisk – funktionella grammatiken enligt Halliday. 

 

Det sociokulturella perspektivet 
 

Ur Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv på språk och lärande anser man att 

språkutveckling och lärande går hand i hand och att lärande sker när vi är språkligt 

aktiva i olika sociala situationer. Individuella och sociala processer kan enligt denna 

teori inte uppdelas utan individen lär sig alltid i samspel med andra. Mening och 

förståelse skapas inte i huvudet på individen utan i interaktionen mellan människor 

kollektivt.  

För att kunna lära sig språket behövs interaktion med andra, sociala processer som 

leder till förståelse. Denna interaktion kan bara ske i begränsat omfång på det 

svenska språket, helt beroende av elevens kunskaper. Genom att ge eleven möjlighet 

att interagera på sitt modersmål för att förstå och skapa mening i det nya språket 

skapar läraren en större utvecklingsmöjlighet. (Axelsson, 2016) 

Den sociokulturella teorin anses vara en vanlig teori i andraspråkssammanhang. 

(Flyman Mattsson, 2017, s. 77) 

I studien utgås ifrån, att språkinlärningen sker genom interaktion med varandra, 

vilket betyder, att samarbetet med varandra är av yttersta vikt för att kunna göra 

framsteg. Enligt den sociokulturella teorin lär sig eleverna med och av varandra och 

i samspel med andra. Alla framkommande resultat ska ses utifrån denna teori.  
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Michael Hallidays systemisk – funktionell grammatik 
 

Michael Halliday (1993) beskriver språkutveckling, hur språk och tanke står i 

relation med varandra och hur förändringar i språket hänger ihop med förändringar 

i tänkandet. Enligt hans åsikt kan man inte isolera språkinlärning från annan 

inlärning utan måste titta på lärande som en helhet.  

Han ger språket tre huvudfunktioner varav den första är att ha en konsekvent relation 

mellan sammanhang, betydelse och lexikogrammatiken, den andra är att söka 

förklaringar och regler i användning av språket och den tredje, i studiens 

sammanhang viktigaste funktionen är att hjälpa oss att förstå och ge uttryck för våra 

erfarenheter av världen. (Maagerö, 1998) Hans systemiskt – funktionella 

grammatiken ser språket alltså som en resurs för att ska innebörd och betydelse, 

vilket innebär att fokus ligger på den mening som språket spelar i människors 

vardag. (Halliday, 1993) 

Det handlar alltså framförallt om en ömsesidig påverkan av erfarenheter och språket, 

om att skapa nya och andra erfarenheter och kunskaper och en ny position i 

förhållande till den redan befintliga kunskapen med hjälp av språket. (Maagerö, 

1998) 

Eleverna i Svenska som andraspråk ska ju inte bara lära sig svenska utan de ska 

utveckla ett skolspråk och de ska samtidigt utveckla ny kunskap på svenska och 

kunskaper om svenska språket. Möjligheten att kunna förändra sina tankar från det 

ena språket till andra går via en rik interaktion med andra, från att först tänka på 

modersmålet för att sedan kunna tänka på målspråket (Halliday, 1993).  

Denna studie belyser de olika strategier som används av lärare och elever för 

nyttjandet av modersmålet för andraspråksinlärningen. Vid nyttjandet av 

modersmålet nyttjas inte bara språket utan även elevernas sociala och kulturella 

kunskaper, vilket enligt Hallidays åsikt är viktigt, då han menar att språkinlärning 

inte kan isoleras och att lärandet alltid ska anses som en helhet. Utifrån denna 

synvinkel ska språkinlärning i detta arbete betraktas som en helhet byggd av språk, 

kultur, sociala omständigheter och elevernas förkunskaper.  
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Modersmålets inflytande på andraspråksinlärning 
 

I följande avsnitt ska termerna transspråkande, kodväxling och 

interdependenshypotes förtydligas. Alla tre termer ingår i fältet av bilingual user 

practices och går därmed över i varandra, har liknande betydelse och bygger på 

varandra. Kodväxling kan ses som en del av transspråkande och 

interdependenshypotesen utgår liksom transpråkande och kodväxling ifrån nyttan 

vilken alla inlärda språk har på varandra.  

 

Transspråkande 
 

Till skillnad från den tidigare nämnda enspråkighetsnormen anser man i teorin om 

transspråkande eller även translanguaging eller korsspråkande, flerspråkigheten 

som norm (Kaya, 2016, s. 53). Begreppet translanguaging utgår från en 

sociokulturell förståelse av språk där man ska se människans språkliga repertoar 

som integrerade system, en gemensam resurs för meningsskapande i en flerspråkig 

värld (Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 14). 

García (2009, s. 45) beskriver translanguaging som ett sätt för flerspråkiga individer 

att få mening i deras flerspråkiga värld. Samtidigt påpekar hon, att termen kan 

beteckna en pedagogisk praktik där man byter språkkoden i klassrummet, till 

exempel, när man skriver på det ena och talar på det andra språket. För SVA-elever 

kan det också betyda, att diskutera vissa ämnen, hämta fakta eller förbereda 

skrivandet på modersmålet och formulera texter eller hålla ett tal på svenska.  

Rosén och Wedin (2015, s. 188) beskriver transspråkande som parallell användning 

av flera språk och påpekar, att detta är en mycket viktig strategi i språkundervisning, 

där två eller flera språk används parallellt i undervisningen.  

Transspråkande handlar om att se hela den språkliga repertoaren som ett integrerat 

system där de enskilda språken inte alltid är urskiljbara (Flyman Mattsson, 2017, s. 

101). Inom translanguaging anser man, att språkinlärning handlar om att integrera 

nya språk i en befintlig språklig repertoar (Seltzer, 2015).  

Det finns ett stort behov i att forska vidare kring begreppet, eftersom det är ett 

relativt nytt begrepp som fortfarande håller på att förändras. Däremot menar Flyman 
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Mattsson, att begreppet har fått gott fotfäste som undervisningsmetod. (Flyman 

Mattsson, 2017) 

 

Kodväxling 
 

Kodväxling kan anses som en del av translanguaging (García, 2009, s.45) och ingår 

i det stora fältet av bilingual user practices. Kodväxling kan studeras utifrån olika 

synvinklar (se García, 2009 och Flyman Mattson, 2017), men det förefaller tämligen 

onödigt att belysa dem här, eftersom endast den överordnade synen är viktigt och 

används i detta arbete.  

García (2009, s. 50) beskriver, att kodväxling ofta förekommer spontant bland 

flerspråkiga talare vid kommunikation med andra, som talar samma språk. Men till 

skillnad från tidigare antaganden är det inte tecken på okunnighet, förvirring eller 

eftersom talarna vill stänga ute någon (Flyman Mattsson, 2017, s. 99). Snarare kan 

man se på kodväxling som en resurs, eftersom talarna behöver ha en avancerad 

språkbehärskning. 

Kodväxling uppfyller också andra funktioner som symbol för gruppidentitet och 

solidaritet (Park, 2016, s. 283). I det sammanhang beskriver García (2009, s. 51 f.), 

att kodväxling kan fungera som viktig länk mellan de olika medlemmar i en grupp, 

där inte alla kan kommunicera på samma nivå på alla de talade språken.  

Flyman Mattsson (2017, s. 100) menar, att det är viktigt att se kodväxlingen som 

resurs och som naturlig användning av den sammansatta språkliga kompetensen.  

 

Interdependenshypotesen 
 
Cummins interdependenshypotes gäller relationen mellan litteracitetsrelaterade 

kunskaper på första- och andraspråket. García (2009, s. 69) beskriver att Cummins 

ger en liknelse av ett isberg. De gemensamma språkdelarna ligger under ytan likt 

isbergets största del som ligger under vatten. Där finns också den gemensamma 

motorn som gör all språkpraktik och användning möjligt. Den positiva relationen 

mellan första- och andraspråket kan härledas från dels gemensam 
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litteracitetsutveckling i båda språken, dels transfer av specifika språkliga drag och 

generella begrepp och omvärldskunskap. 

Axelsson (2016, s. 553) framför, att en effekt av en gemensam litteracitetsutveckling 

är, att elever som har utvecklat litteracitet på första språket tenderar att utveckla den 

snabbare på andraspråket och att elever kan dra nytta av den stabila grund i 

förstaspråket som de utvecklat innan de kom till Sverige. För att kunna säkra en 

kontinuerlig språk- och kunskapsutveckling behövs båda språken, därför behöver en 

naturlig språkanvändning såväl i tal som i skrift gynnas på alla nivåer beskriver 

Axelsson (ibid, s.554). 

Moser (2008, s. 41) påpekar att barn som får extra stöd i sitt modersmål, har 

statistiskt signifikant bättre språkkunskaper inom områdena fonologisk 

medvetenhet, ordförråd, bokstavskunskaper och första läsande när de börjar skolan. 

Han skriver, att främjandet av modersmålet också leder till högre självuppfattning 

och att barnen vågar mer i båda språken än barn som främjas endast i 

undervisningsspråket. 

 

Transfer 
 

Modersmålets inflytande på andraspråksinlärningen har varit föremål i många 

forskningar. Flyman Mattson (2017, s. 36 ff.) beskriver, att man borde studera de 

olika nivåerna av språket separat för att förstå modersmålets påverkan av 

inlärningen av ett andraspråk. Hon menar, att vissa delar av språket påverkas 

starkare av transfer än andra.  

I behaviorismen spelade transfer en stor viktig roll. Ur ett behavioristiskt perspektiv 

kan man säga, att all språkinlärning sker via transfer. Andraspråksinlärningen 

förklaras så, att inläraren imiterar den infödda talaren och för antingen positiv eller 

negativ förstärkning. Så kan det alltså uppstå rätta eller felaktiga strukturer i språket. 

(Flyman Mattsson, 2017, s. 28)  

Men även ur ett sociokulturellt perspektiv spelar transfer en viktig roll för 

språkinlärningen. Genom att jämföra modersmålets och andraspråkets strukturer 

kan man dra slutsatser om generella regler, likheter och avvikelser. Detta sker bäst 
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i interaktion med andra, för man på så sätt kan diskutera och analysera gemensamt. 

(Flyman Mattsson, 2017)  

Abrahamsson (2009, s. 242) skriver,  att den språkliga nivån av modersmålet som 

eleven befinner sig i utgör en begräsning för transfer. Befinner sig eleven på låg 

modersmålsnivå, har hen t.ex. bara grundläggande kunskaper i språket, sker transfer 

till andraspråket också på låg nivå. Effektivt och god transfer har alltid som 

förutsättning, att första språket är välutvecklat. Han hänvisar att man har funnit 

högre grader av positiv transfer på högre språknivå och att inlärare på lägre nivå 

producerade proportionerligt fler transferfel än utvecklingsfel än vad mer 

avancerade inlärare gjorde (ibid, s. 243).  

 

 

Litteraturgenomgång 
 

Följande avsnitt redogör för litteraturen i för studien relevanta områden. Först 

behandlas svenska som andraspråk som ämne. Därpå beskrivs litteratur som 

beskriver modersmålet som hinder eller resurs. 
 

Svenska som andraspråk som ämne 
 

Ämnet Svenska som andraspråk har haft svårt att etablera sig och ställa sig likvärdig 

med andra ämnen. Detta beror framför allt på den enspråkiga normen, som härskar 

i Sverige. (Flyman Mattsson, 2017) Fortfarande finns vissa röster som hävdar, att 

man skulle undervisa alla elever i ett klassrum, det vill säga modersmålstalare 

tillsammans med flerspråkiga elever. (Svenska Unescorådet, 2008) Detta sägs dock 

emot av forskningen där det framgår att andraspråkstalare har andra behov än 

förstaspråkstalare när det gäller utveckling av det specifika språket. Här spelar också 

begreppet inkludering en stor roll, det vill säga, att eleven sätts i centrum och att 

undervisningen och inlärningen anpassas efter den enskilda individens behov. 

Flyman Mattsson (2017, s. 23) tolkar detta så, att elever som har ett annat modersmål  

än svenska bör ha tillgång till ämnet svenska som andraspråk och modersmål, 

eftersom ämnena i den betydelsen inte kan anses som exkluderande utan hellre som 
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inkluderande, då de utgör ett sätt att möta dessa elevers inlärningsprocess och skapa 

likvärdiga förutsättningar för fortsatta studier.  

Elever med annat modersmål än svenska behöver samtidigt bygga upp en bas och 

en utbyggnad av språket, medan modersmålstalare endast behöver träna i 

utbyggnaden, eftersom de redan har basen. Med basen syftas på den kunskap som 

förstaspråkselever behärskar vid skolstarten, som till exempel ett grundläggande 

ordförråd, uttal, morfologi och syntax samt samtalsstruktur och en del semantiska 

och pragmatiska aspekter av språket. Med utbyggnad menas det som är direkt 

kopplat till skolspråket, alltså läs- och skrivförmåga och ämnesspråk. (Viberg, 1996) 

Därför menar även Flyman Mattsson (2017) att särundervisning för 

andraspråkselever är en nödvändighet för att ge dem samma möjligheter som 

förstaspråkseleverna. 

Flyman Mattson (2017, s. 136) påpekar, att samundervisning också motsägs av den 

svenska läroplanen där syftet med Svenska som andraspråk ska vara att ge eleverna 

möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar och att 

jämföra det svenska språket med det egna modersmålet, vilket kan bli svårt att 

genomföra såväl för läraren som för eleven, om inte alla elever är flerspråkiga.  

Kritiken som ämnet Svenska som andraspråk utsätts för riktar sig såväl mot de 

flummiga urvalsmetoderna för vilka elever som ska läsa SVA och för de stora 

bristerna i organisationen kring ämnet. Urvalet upplevs ofta som kränkande och 

diskriminerande. Alla skolor har olika sätt att agera i frågan och en enhetlig mall 

finns inte, varken angående vilka elever ska läsa svenska som andraspråk eller hur 

ämnet ska vara organiserad.  

Frågan om vilka elever rimligtvis ska läsa svenska som andraspråk fastställdes dock 

i skolförordningen (jmf. s. 9) och skulle därför inte ge upphov till diskussioner. Ändå 

placeras och undervisas eleverna ofta rutinmässigt och utan närmare eftertanke 

(Kaya, 2016, s. 19). Flyman Mattsson (2017, s. 137) kritiserar, att rektorer, som ska 

fatta beslut om placeringen och organisationen av Svenska som andraspråk inte har 

kunskaper om språkinlärning och detta resulterar i en otillräcklig undervisning. 

Vidare menar hon, att utbildningen av SVA-elever är mycket tidskrävande och 

kräver en medveten och anpassad andraspråksundervisning för att eleven ska kunna 

utveckla sitt språk på bästa möjliga sättet (ibid, s.138 ff.). En bred 
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kunskapsspridning är därför nödvändig och måste ske på alla nivåer för att 

säkerställa att placeringen och utbildningen inte blir godtyckliga. Elever med ett 

annat modersmål än svenska har inte behov av ”extra stöd” i svenska utan en typ av 

undervisning, där deras tidigare kunskaper och modersmål tas tillvara och används 

som resurs.  Flyman Mattsson anser det inte som omöjligt att sammanslå ämnena 

svenska och svenska som andraspråk, om läraren är tillräckligt utbildad i  båda 

ämnena och verkligen får möjlighet att utgå ifrån varje individs behov.  

 

Modersmål – hinder eller resurs 
 

Följande avsnitt redogör för litteratur, som beskriver modersmålet som hinder eller 

resurs. Först behandlas vikten av lärarens positiva attityd. Därpå beskrivs lärarens 

kompetens samt elevernas förkunskaper. Slutligen redovisas viss för strategierna 

för nyttjandet av modersmålet. 
 

Vikten av lärarens positiva attityd 
 
Flerspråkig undervisning  är det enda sättet att undervisa barn på 2000-talet påstår 

Ofelia García (2009, s. 5). Därför är det av yttersta vikt att elever får använda alla 

sina språk som resurs för lärande, såväl när det gäller språk- som 

kunskapsutveckling, det visar de senaste 20 åren av forskning. (Kaya, 2016, s. 53) 

Modersmål kan inte längre ses som hinder för att utveckla elevernas andraspråk utan 

behöver anses och behandlas som resurs. 

…students’ L1 is not the enemy in promoting high levels of L2 

proficienciy; rather, when students’ L1 invoked as a cognitive and 

linguistic resource through bilingual instructional strategies, it can 

function as a stepping stone to scaffold more accomplished performance 

int the L2. 

(Cummins, 2007, s. 238) 

Men eftersom undervisningen oftast endast sker på andraspråket är det viktigt, att 

lärarna och föräldrarna ska utnyttja modersmålet som resurs, eftersom det ger 

positiva effekter för språkutvecklingen både på första- och andraspråket. 

(Håkansson, 2003, s. 71) De redan existerande mönster kan lätt överföras på 
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målspråket och förståelsen av vissa strukturer ökar, när modersmålet kan tas till 

hjälp. Detta går hand i hand med transferteorin (se sida 14).  

Även de negativa effekterna av språk- och kulturchock reduceras genom att 

inkludera elevernas modersmål i klassrummet, framför Axelsson (2016, s. 551). 

Dessutom stärks elevens identitet och självkänsla. Att inte accepteras som den man 

är kan medföra svårigheten, att eleven inte kan koncentrera sig på skolarbetet utan 

lägger för stor fokus på de kulturella och sociala olikheterna (Stier & Sandström 

Kjellin, 2009, s. 45). Andraspråkselever kan man inte påtvinga koncentration och 

fokus på andraspråksinlärning, om inte deras identitet bekräftas. Dessutom ges dem 

möjlighet att utveckla sitt passiva ordförråd på båda språken, om modersmålet 

används som resurs i undervisningen. Känner sig eleven inte accepterade för sin 

bakgrund eller sitt språk sjunker dess motivation. (Hajer & Meestringa, 2014, s. 18) 

Det är av yttersta vikt att lärarna bygger upp ett medvetande om hur viktigt det är 

att undvika bristperspektivet.  

Problematiskt blir situationen, om eleven inte tillåts vara flerspråkig genom att till 

exempel inte tillåta nyttjandet av modersmålet i klassrummet. (Flyman Mattsson, 

2017, s. 112) Att acceptera modersmålet och kodväxling som resurs även i 

klassrummet kan vara avgörande för elevens framgång. Om modersmålet snarare 

anses som hinder än som resurs missgynnas elevens framgång i språkutvecklingen.  

Eftersom språkinlärning handlar om att integrera nya språk i en befintlig språklig 

repertoar  får man inte förbjuda eller stänga av tidigare språk utan man ska aktiv 

integrera och använda dem. (Seltzer, 2015) Modersmålet eller första språket ska inte 

endast anses som resurs, utan det utgör en del av det språkliga systemet, som 

flerspråkiga har. Alla språk är delar i ett ständigt växande system och alla språk, 

som lärs in tillkommer och tillgodoräknas detta systemet. Därför kan man inte längre 

tala om första- och andraspråk utan man ska hellre se helheten av den befintliga 

språkrepertoaren. Det är av stor vikt, att eleverna ges möjlighet att använda alla sina 

språk i undervisningen för att ge dem chansen att nå de av skolverket och samhället 

ställda kraven. 

För de elever som håller på att lägga till svenska i sin språkliga repertoar 

kommer lärandet i skolan att fungera bäst om de får använda sig av alla 

sina språkliga resurser. – Elever som är i ett nytt land möter samma krav 

som andra elever i samma ålder, men de talar inte skolspråket som 
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modersmål. Att låta alla elever använda alla sina språkresurser ger dem 

större möjligheter att möta kraven. 

 (Seltzer, 2015) 

De pedagogiska fördelarna är många med att inkludera de olika språken i 

klassrumsarbetet, inte bara elevernas språk utan även lärarnas och övriga personers 

som är involverade. (Rosén & Wedin, 2015, s. 188) Klassrumsmiljön förändras 

positivt och blir mer komplext, när olika språk möts och används. Alla kan bidra 

med sina respektive kunskaper. Men detta ställer också högre krav på läraren, som 

behöver kunna släppa sin roll som expert och våga vara novis ibland. (Seltzer, 2015). 

Att arbeta med att skifta roller kan vara ovan och utmanar lärarens auktoritet, vilket 

dock inte behöver bli ett problem.  

  

Lärarens kompetens 
 
Betydelsen av lärarens kompetens och utbildning underskattas ofta, såväl från 

allmänheten som från huvudmannasidan. (Flyman Mattsson, 2017, s. 134 ff.) I 

avsnittet Svenska som andraspråk som ämne (se sida 15) behandlades redan 

svårigheterna kring organisationen av ämnet svenska som andraspråk, men framför 

allt lärarens kompetens bidrar i hög grad till elevernas framgång. Lärare som har en 

utbildning i svenska som andraspråk förstår elevernas behov och kan handla utifrån 

dessa. Lärarens utbildning och kunskaper kan ha stor betydelse för valet av strategin 

för och inställningen till nyttjandet av modersmålet. Om kunskaper om vad som 

krävs för att ge flerspråkiga elever en kvalitativ hållbar utbildning saknas löper man 

risk att undervisningen får närmare karaktär av stödundervisning. 

Varje enskild elev behöver få stöttning för att kunna utveckla sitt andraspråk, vilket 

ställer lärare inför stora utmaningar idag (Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 136). 

Men lärarens kompetens är avgörande för elevernas skolframgång. (Kaya, 2016, ss. 

26-28) Alla lärare behöver ha kunskap om undervisningens genomförande och 

elevernas särskilda behov och förutsättningar. Kaya föreslår att alla lärare, oavsett 

ämnesinriktning, ska under lärarutbildning få utveckla kompetens i hur eleverna 

utvecklar sin svenska och sina ämneskunskaper parallellt.  Även de relativt 

nyutbildade lärarna kan känna sig obekväma inför utmaningen att ge eleverna en 

kvalitativ högvärdig utbildning, eftersom aspekter om vad det innebär att lära sig ett 
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nytt språk och utveckla ämneskunskaper parallellt inte alltid behandlas i 

lärarutbildningen. Frustation och hjälplöshet är ingen ovanlighet bland 

lärarstudenter och lärare och ofta vet de inte, att det finns strategier och planer för 

att bemöta flerspråkiga barn för att stödja dem i sin språkutveckling. (Wedin & 

Hedman, 2013, s. 70) 

 

 Elevernas förkunskaper 
 
Grundtanken i all undervisning ska vara att gå från det eleverna redan kan till det de 

ännu inte kan. (Gibbons, 2009, s. 118) Detta borde framför allt gälla 

andraspråkselever och deras kunskaper på modersmålet. Att utgå ifrån elevernas 

existerande kunskaper på modersmålet för att sedan succesivt omvandla de till 

kunskaper på båda språken borde vara målet i all andraspråksundervisning. 

Svenska som andraspråkselever har mycket gemensamt men de utgör en ytterst 

heterogen grupp med mycket varierande utbildningsbakgrund och studievana 

(Hyltenstam & Lindberg, 2016, s. 15). Många nyanlända har relativt kort 

skolbakgrund vilket ställer höga krav på utbildningen och lärarna i Sverige (Kaya, 

2016, s. 22),  och när elever med lite förkunskaper och liten kunskap i svenska 

integreras i klassrummet utgör det en särskilt utmaning för läraren (Lahdenperä & 

Sundgrend, 2016, s. 136). Men just för kortutbildade andraspråkselever kan 

modersmålet fungera som ett viktigt stöd för inlärningen, både när det gäller att 

reducera stress och möjliggöra förståelse och djup i lärandet (Franker, 2016, s. 777).  

Att använda sig av elevernas existerande kunskaper är oundvikligt, när målet ska 

vara att ge eleven en andraspråksutbildning som kan hålla måttet med den 

utbildningen enspråkiga elever får (Gariá, 2009).  Men de kulturella och språkliga 

erfarenheter flerspråkiga elever har ignoreras ofta av lärare och olikheterna bland 

eleverna försöker man att neutralisera (Skolverket, 2016, s. 82 ff.). Dock kan läraren 

egentligen aldrig bortse från elevers erfarenheter, kunskaper och flerspråkiga 

resurser, eftersom undervisningen alltid har perspektiv av rum och tid, där såväl 

elevers som lärarens bakgrund spelar roll. Lindberg (2016, s. 469) menar, att läraren 

alltid ska ta hänsyn till elevernas bakgrund och uppmuntra och stötta dem i att 

utveckla sina tankar och göra kopplingar till egna erfarenheter. Det är en av de 
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grundläggande aspekterna i andraspråksundervisning att läraren tillvarata elevernas 

förkunskaper, det de har lärt sig om olika språk och genom andra språk. (Hajer & 

Meestringa, 2014, s. 18) De ämneskunskaper eleverna redan har med sig betecknar 

Axelsson (Axelsson, 2016, s. 555) med stort värde. De underlättar såväl elevens 

allmänna skolutbildning, om de tillvaratas, men även elevens 

andraspråksutveckling. ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande […] och i undervisningen utnyttja de 

kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar 

sig under utbildningens gång.” (Skolverket, 2011, ss.10-11) 

 

Strategier för nyttjande av modersmålet 
 
Strukturen i undervisningen är väldigt viktig när det gäller användning av alla 

befintliga språk i ett klassrum. Ostrukturerad användning av modersmål och språk 

som inte förstås av alla kan lätt leda till missförstånd och känsel av vilsenhet bland 

eleverna (García, 2009). Men genom en medveten och strukturerad undervisning, 

där alla språk utnyttjas som resurs kan läraren stötta och hjälpa eleven att utveckla 

ett andraspråk på ett framgångsrikt sätt (Kaya, 2016, s. 54). Denna struktur är en av 

dem viktigaste poängen i flerspråkiga klassrum om man vill ge eleverna det stödet 

de behöver (Seltzer, 2015).  

Lindberg (2016, s. 496) förespråkar den lärarledda interaktionen, vilken i mycket 

högre utsträckning främjar elevernas lärande än en oledad och ostrukturerad 

interaktion. Läraren ska däremot stötta elevernas försök att tolka och formulera 

okända ämnesområden och begrepp. Med tanke på sammanhanget  mellan den 

muntliga språkutvecklingen, litteracitetsutveckling och lärandet i stort är det mycket 

viktigt att skapa mycket utrymme för eleverna att kunna interagera med varandra 

(Cummins, 2006). Målet är att lära sig ett andraspråk och vägen dit, processen, kan 

vara flerspråkig även om produkten är på svenska (Flyman Mattsson, 2017, s. 166). 

Det är ett ganska naturligt sätt att låta eleverna tala och förklara för varandra på sitt 

modersmål om det de inte förstår. Mycket kunskap kan gå förlorat om eleverna inte 

får diskutera på andra språk, eftersom eleverna inte kan uttrycka det de vet på 

svenska. Hit tillhör framför allt samtalen om grammatiska regler och jämförelser 
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mellan olika språk (ibid). Elever som talar samma språk och kan stötta och hjälpa 

andra är särskilt viktig för språkutvecklingen, eftersom läraren inte alltid kan stödja 

alla elever samtidigt (Rosén & Wedin, 2015, s. 36). Eleverna ska i alla fall 

uppmuntras att använda modersmålet för grupparbeten och för att stödja varandra. 

(ibid, s.202) Ett bra sätt kan vara, att samla eleverna i språkgrupper med samma 

förstaspråk och utarbeta projekt på sina respektive modersmål vilka de sedan ska 

presentera på svenska. Att låta eleverna ha en muntlig interaktion med varandra på 

modersmålet leder till att de får möjlighet att utveckla sina tankar mer än om de var 

tvungna att enbart göra det på svenska (Kaya, 2016, s. 56). 

Att begränsa elevernas kunskaper på andra språk på att låta dem leta efter ord i 

ordböcker vore att kasta bort en oerhört värdefull resurs. (Cummins, 2007) Det finns 

däremot mångfaldiga möjligheter att utnyttja deras språkliga, kulturella och sociala 

mångfald på ett inlärningsgynnande sätt. I stället för att spilla resursen modersmål 

ska läraren hellre anpassa undervisningen till elevernas färdigheter och kunskaper 

och arbeta med den kulturella mångfalden i klassrummet (Lahdenperä & Sundgren, 

2016, s. 194). 

En av dem mångfaldiga möjligheterna är den ämnesövergripande användningen av 

modersmålet i undervisningen. (Axelsson, 2016, s. 552) De elever, som lyckas bäst 

såväl i andraspråksinlärningen som i de olika ämnena är de, som har möjlighet att 

diskutera centrala begrepp på förstaspråket med andra elever och sina föräldrar. 

Därför är det gynnsamt, om ämnesutbildningen kan fortgå på förstaspråket så l änge 

andraspråket inte räcker till för de mer kognitivt krävande uppgifterna (ibid, s.555).  

För att kunna erbjuda ämnesövergripande undervisning i SVA behövs dock att 

samarbetet i skolan fungerar. Skolverket bestämde i Lgy 11: ”Läraren ska samverka 

med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen (Skolverket, 2011, s. 10).” 

Men det är också viktigt, att lärarna är medvetna om sitt samarbete, hur det ska 

fungera och att de har en strategi, hur de ska lyckas på bästa, framgångsrika sätt. 

(Hajer & Meestringa, 2014, s. 18) Samarbetet i hela lärarlaget ska vara målmedvetet 

och stötta eleven i att kunna bygga ut skolspråket.  

Redan på organisationsnivå krävs ett bra samarbete för att kunna ge en kvalitativ 

hållbar utbildning, hit räknas samarbete mellan rektor och lärarlag, mellan bibliotek 

och skolan och mellan de olika lärarlag, men också mellan all personal som är 



Katja Winkler Examensarbete  SS2012 HT2018 

24 
 

inblandad i elevens utbildning (Wedin & Hedman, 2013, s. 84). Att kunna agera 

tillsammans på ett flexibelt sätt och inblanda såväl ämnes- som modersmålslärare 

och studiehandledare krävs av skolan idag (Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 15. 

Rosén & Wedin, 2015, s. 33). Den välfungerande interaktionen mellan 

studiehandledare, modersmålslärare och övrig skolpersonal kan vara avgörande för 

eleven, när det gäller att lyckas i skolan. (Skolverket, 2016, s. 120) Närvaron av 

studiehandledaren kan bidra till ökad medvetenhet hos ämnes- och klasslärarna att 

ge eleven möjligheten att använda sina språkliga repertoarer.  

Tyvärr utesluts SVA-undervisningen ofta från samarbetet och flerspråkiga elevers 

språkutbildning styrs endast av SVA-läraren, som inte ingår i ett arbetslag utan 

arbetar övergripande i hela skolan (Kaya, 2016, s. 18). 

 

 

Metod 
Avsnittet ger en beskrivning av studiens arbetsgång. Först förklaras valet av 

metoden, därefter följer en beskrivning av informanterna. Sedan redogörs för 

undersökningens genomförande och analysmetoden. Slutligen redogörs för 

studiens validitet och reliabilitet och de forskningsetiska aspekterna. 

Val av metod 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Denscombe (2016, s. 265) beskriver, att intervjuer är lämpliga att 

användas när man ska undersöka ”åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, 

där forskningens syfte snarare är att förstå de på djupet än att redovisa dem med 

några enstaka ord”. Eftersom syftet av arbetet är att undersöka framförallt lärarnas 

uppfattningar om samt användning av strategier  vid användning av modersmålet i 

undervisningssyfte lämpar sig intervjuer bra som metod för att få kunskap om 

lärarnas erfarenheter. I studien används semistrukturerade intervjuer med en lista 

med färdiga frågor vilka kan omstruktureras eller utelämnas vid behov. Under 

intervjuns förlopp kan man styra över svarens djup med hjälp av följdfrågor och den 

intervjuade har möjlighet att förtydliga sig och berätta det som hen själv anser som 
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väsentlig. Denscombe (2016, s.267) beskriver, att en semistrukturerad intervju kan 

hjälpa att ge trygghet.  Eftersom en för informanterna trygg och otvungen 

intervjusituation eftersträvades så att de kan formulera sig så fritt som möjligt, 

valdes en fast ram av frågor vilka kunde omformuleras efter intervjuförloppet och 

efter behov. 

Intervjuerna inspelades med hjälp av ljudinspelning för att kunna registrera alla svar 

exakt och för att kunna gå tillbaka till det sagda senare. 

 

Informanter 
 

Föreliggande kapitel redogör för urval av informanter. Därefter följer en 

presentation av deltagarna. 
 

Urval av informanter 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och   erfarenheter av att 

inkludera elevernas modersmål i undervisningen och synliggöra dem strategierna 

lärarna och deras elever använder för att nyttja modersmålet i undervisningen. 

Därför söktes det efter såväl SVA – lärare på högstadie- och gymnasieskolor för att 

undersöka, om det finns skillnader eller likheter i deras erfarenheter.  

För studien gjordes ett subjektivt urval av lärare, då det speciell söktes efter 

informanternas relevans för det ämne som undersöks och att de har priviligierade 

kunskaper om eller erfarenheter av ämnet som ska undersökas (Denscombe, 2016, 

s. 74). Samtidigt har undersökningen ett begränsat omfång och en förhållandevis 

kort tidsram vilket ledde till, att informanterna söktes inom ett begränsat område. 

Aspekten, att kunna nå intervjupartnerna utan alltför stora kostnader och med kort 

varsel utgjorde valet av kommunen. En kommunövergripande studie eller en 

undersökning i en annan del av landet kan ge helt andra resultat.  

Urvalet skedde genom sökningen av en kommun, som hade både gymnasie- och 

högstadieskola och är i närheten till intervjuaren för att kunna säkerställa 

genomförandet, som är begränsat i omfång och tid. Därefter letades SVA- lärare på 

dessa skolor som undervisar i Svenska som andraspråk. Målet var att hitta ett lika 
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stort antal behöriga som obehöriga lärare för att kunna dra slutsatser utifrån deras 

svar, men på grund av den i Sverige rådande lärarbristen kunde detta inte verkställas. 

Urvalet är fem lärare av samma kommun. En gymnasielärare med behörighet i SVA 

för gymnasieskola, en gymnasielärare med behörighet i SFI. En högstadielärare med 

behörighet i engelska och franska, men inte i SVA, en journalist som arbetar som 

högstadielärare utan behörighet.  

Skolorna som användes i undersökningen är alla kommunala och ligger i 

Mellansverige, alla i samma kommun. Lärare från två högstadieskolor och ett 

gymnasium valdes. 

 

Presentation av deltagarna 
 
Lärare 1 undervisar SVA i årskurs ett till tre på ett kommunalt gymnasium. 

Undervisningen sker i fasta gruppkonstellationer med mellan sex och tolv elever. 

Hen har arbetat som SVA-lärare i tre år och är behörig i svenska och svenska som 

andraspråk upp till gymnasiet i båda dessa ämnen. Själv talar hen svenska, 

engelska och förstår tyska. 

Lärare 2 undervisar SVA i årskurs sju till nio på en kommunal högstadieskola. 

Undervisningen sker både i fasta gruppkonstellationer med fyra till tio elever och 

enskild undervisning. Läraren ger också extratillfällen som studiestöd. Hen har 

arbetat som SVA - lärare i två år och är inte behörig utan har journalistexamen. Hen 

talar svenska och engelska.  

Lärare 3 undervisar SVA på basnivå på ett kommunalt gymnasium. 

Undervisningen ges till nyanlända elever i särskilda introduktionsklasser. Nivån kan 

jämföras med SFI A och B. Hen har arbetat i 20 år som lärare varav tio år med SFI 

och tio år med SVA. Hen är behörig SFI-lärare. Hen talar svenska, engelska och 

spanska. 

Lärare 4 undervisar SVA i årskurs sju till nio på en högstadieskola. 

Undervisningsnivån ligger på  nybörjarnivå. Undervisningen sker i fasta grupper 

med mellan tolv och 20 elever. Hen har arbetat som engelsk- och fransklärare i 19 

år, därefter har en arbetat i två år  med vuxenutbildning i svenska och svenska som 

andraspråk. Det sista läsåret har hen arbetat som SVA-lärare på den nuvarande 
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skolan. Hen är behörig i engelska, franska och svenska. Själv talar hen svenska, 

engelska och franska flytande, ryska, holländska och italienska har hen 

grundläggande kunskaper i. 

Lärare 5 undervisar SVA i årskurs sju till nio på en högstadieskola. 

Undervisningsnivån ligger på nybörjarnivå. Undervisningen sker dels i en grupp av 

sex årskurs nio elever och dels integrerad i svenskundervisningen, där läraren 

arbetar tillsammans med svenskläraren. Hen har arbetat som lärare sedan 2002 och 

har undervisat i SVA i sex år på gymnasiet och ett år på högstadieskolan. Lärare fem 

är behörig i svenska, svenska som andraspråk, engelska och idrott och hälsa. Själv 

talar hen svenska och engelska. 

 

 

Genomförande 

 

För undersökningen valdes såväl högstadie- som gymnasieskolor i samma kommun 

för att kunna genomföra intervjuerna. På grund av det begränsade omfånget av 

arbetet ansåg det som lämpligast att  välja ett begränsat geografiskt område där man 

kan nå intervjupartnerna tidsnära och utan alltför stora kostnader.  

När skolorna hade valts,  kontaktades de respektive skolornas rektor med en förfråga 

om att få genomföra undersökningen. Frågan beviljades i alla skolor och rektorerna 

hjälpte att välja lärare som var aktuella för undersökningen. Lärarna informerades 

om undersökningen med ett informationsbrev (se bilaga 1) redan innan de bestämde 

sig om deltagandet, då ett klargörande av individens bidrag till undersökningen kan 

påverkar dess motivation (Denscombe 2016). 

Efter att de tackat ja bestämdes en tid för intervjuerna. Deras medgivande gavs både 

muntlig och skriftlig i form av ett undertecknat samtyckesbrev. 

Valet av såväl tidpunkt och plats för intervjuarna valdes av lärarna för att öka deras 

motivation till medverkan och ge dem mer trygghet. En lärare valde sitt klassrum, 

en lärare valde ett vilorum och de andra tre valde diverse grupprum för intervjuerna. 
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Direkt innan intervjuarna började informerades lärarna återigen om studiens syfte 

och ombads om medgivande av ljudinspelning, för att öka både deras trygghet och 

skapa en god relation mellan intervjuaren och informanten (Boyd & Ericsson, 2015, 

s. 60). I början av intervjuerna ställdes bakgrundsfrågor om lärarnas arbete för att få 

en avslappnad stämning (ibid, s. 61) sedan ställdes frågorna utifrån intervjuguiden. 

Under intervjuns förlopp förekom en hel del följdfrågor för att ge informanten 

möjlighet att tillägga och förtydliga sina svar.  

Intervjuerna ägde rum i mars och april 2017. 

 

 

Analysmetod 

 

Analysmetoden utgörs av en innehållsanalys, eftersom den avslöjar vad texten 

framställer som relevant och de värderingar som framförs i texten och var därmed 

relevant utifrån studiens syfte (Denscombe, 2016, s. 393).  

Analysen började med en transkription av de inspelade intervjuerna för att göra det 

lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data 

(Denscombe, 2016, s. 384). Hela intervjun transkriberades för att inte missa 

underförstådda innebörder eller underliggande strukturer i intervjuerna (ibid, s. 

385).  

Efter transkriptionen lästes materialet ett flertal gånger för att sedan kunna börja 

med kategoriseringen. Varje intervju lästes igen och ord och uttryck eller meningar, 

som beskrev varje avsnitt noterades och kategoriserades. Som Denscombe (2016, s. 

397) beskriver, användes kategorier som är relevanta för problemställningen. 

Kategorierna som valdes är: 

1. Lärarnas attityder 

2. Nyttjandestrategier 

3. Lärarkompetens 

4. Begränsningar 



Katja Winkler Examensarbete  SS2012 HT2018 

29 
 

Först kategoriserades varje intervju för sig för att sedan sammanfattas i en 

övergripande kategorisering som innehöll samtliga fem intervjuer.  

Efter kategoriseringsarbetet kunde själva analysen och jämförelsen av lärarnas svar 

börja. Svaren värderas inte utan återgavs så korrekt som möjligt. En viss tolkning 

kan dock inte utebli, då man måste bestämma vilken kategori svaren ska tillhöra 

samt vilken eventuell värdering läraren uttrycker. I resultatdelen presenteras vad 

informanterna har uttryckt i de olika kategorierna, såväl genom sammanfattningar 

som direkta citat, för att ge läsaren möjligheten att tolka svaren själv. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten handlar om att studien undersöker det den är avsett att undersöka. 

Intervjufrågorna utformades efter syftet och frågeställningar av studien. Det 

undersöktes lärarnas svar om sina strategier och problem vid nyttjandet av 

modersmål i klassrummet och inte, hur det ser ut i verkligheten. Detta kan aldrig 

besvaras genom en studie som är utformad som denna. För det skulle man behöva 

komplettera med observationer. (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258) 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är. Detta påverkas av många 

faktorer. För att höja tillförlitligheten beskrevs tillvägagångssättet grundligt. Vid 

utformningen av intervjufrågorna användes inga värdeladdade och vägledande 

formuleringar. Följdfrågorna som ställdes kan leda till reliabilitetsbrist, men även 

här försöktes det att inte vägleda informanterna. För att höja reliabiliteten inspelades 

alla intervjuer och bifogade intervjuguiden så att studien går att repetera. I analysen 

lades det mycket vikt på att inte värdera svaren, dock går det inte att undvika en viss 

tolkning som är nödvändigt för att kategorisera svaren och bestämma lärarens 

värdering. (Fejes & Thornberg, 2015, s. 259) 

Visserligen har tillförlitligheten påverkats till viss del redan av urvalet av 

informanterna, eftersom de valdes från samma kommun och har ingen större 

geografisk spridning. Även det faktum att det är en kvalitativ studie med 

förhållandemässigt få informanter leder till att studien inte går att generalisera, vilket 

dock inte heller har varit syftet.   
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Etiska aspekter 

 

I undersökningen följdes de etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2017) som 

delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Informationskravet och nyttjandekravet har följts genom att informera deltagarna 

redan innan de beslutade sig för eller emot deltagande i studien i form av ett 

informationsbrev (se bilaga 1). I Informationsbrevet framgår studiens syfte, 

tillvägagångssättet, och hur informationen kommer att behandlas och offentliggöras, 

samt deltagarnas anonymitet och deltagarnas rätt att avbryta deltagandet vid varje 

tidpunkt.  

Samtyckeskravet följdes genom att inhämta deltagarnas skriftliga samtycke längst 

ner på informationsbrevet. (Vetenskapsrådet, 2017) 

Säkerställandet av konfidentialitetskravet görs genom att samtliga informanter, 

skolor och kommuner anonymiseras, så att de inte kan spåras. Det inspelade 

materialet förvarades endast åtkomligt för mig och raderades efter transkriberingen. 

(Vetenskapsrådet, 2017) 

 

Resultat 
 

I föreliggande kapitel redovisas de resultat som intervjuerna samt inspelningar och 

transkriptioner har gett samt de analyser som gjorts utifrån insamlad empiri. 

Kapitlet är disponerat utifrån de kategorierna som valdes för att kategorisera 

intervjuerna.  Lärarnas attityder, Nyttjandestrategier, Lärarkompetens och 

Begränsningar. Under varje rubrik redogör jag för vad analyser av materialet har 

synliggjort genom att börja med en kort sammanfattning som ska ge en överblick 

över resultatet angående den föreliggande kategorin. I slutet av kapitlet följer en 

längre sammanfattning som ger en överblick över alla resultat. En längre 

sammanfattning av slutsatser utifrån alla forskningsfrågorna och studiens syfte 

kommer i nästa kapitel.  
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Lärarnas attityder 
 

I teorin anser alla intervjuade lärare, att elevernas modersmål framställer en stor 

resurs och tillgång vid inlärningen av svenska som andraspråk. Alla lärare tillåter, 

att eleverna använder sitt modersmål i klassrummet, men i olika syften och i olika 

utsträckning . Samtidigt uttrycker de dock, att användningen av modersmålet i 

undervisningssammanhang behöver ha ett tydligt syfte för att bli positiv, 

meningsfull och effektiv.   

Sin positiva attityd uttrycker lärare 1: ”Såklart är ju målet, att de ska skriva en så bra 

text som möjligt på svenska och dit kommer man, tycker jag, lättare genom sitt 

modersmål.” Att uppmuntra sina elever och att utveckla sitt modersmål är viktiga 

delar i hens undervisning och läraren ser en stor fördel i att få eleverna att förstå 

betydelsen av ett välutvecklat modersmål för utvecklingen av det svenska språket. 

Samtidig nämner hen vikten av ett tydligt syfte med nyttjandet av modersmål, 

eftersom det inte ”får bli ett språk som är okej att tala högt i klassrummet, bara för 

att jag inte förstår det”. Lärarens viktigaste syfte är att låta eleverna förstå 

sammanhanget mellan ett starkt modersmål och utvecklingen av andra språk. 

Lärare 2 uttrycker såväl positiva som negativa aspekter med att låta eleverna tala på 

modersmålet i SVA-undervisningen. Läraren säger, att hen godkänner varje språk, 

eller som hen uttrycker ”varje kommunikationsmedel” så länge eleven förstår 

lärarens frågor och uppnår undervisningsmålen. ”Är det så, att de är mer trygga med 

att prata med sitt modersmål […] då är ju språket egentligen oväsentligt.” Ett tydligt 

syfte med elevens nyttjande av modersmålet är väldigt viktigt, påpekar hen, men om 

det finns och om användningen gynnar inlärningen får eleven bestämma själv i 

vilken utsträckning modersmålet används. Men hen säger också, att det kan vara bra 

att hen själv inte kan deras modersmål, eftersom eleverna då är tvungna att anstränga 

sig och att de måste våga tala på svenska. Till och med, tycker hen, ”kan det vara 

bra när de vaknar och inser, att deras modersmål inte räcker till och att de då måste 

ställa om och tala svenska”. Läraren låter eleverna tala modersmålet så länge de 

själv anser sig ha en fördel med det, men hen försöker att utjämna svårigheterna som 

kan komma upp om de inte har ett starkt och utvecklat modersmål som grund. 
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Lärare 3 uttrycker tydligt, att ”modersmålet [all inlärning] bygger på att man har en 

trygghet och en baskunskap i sitt modersmål. Har man inte det, är det jättesvårt och 

då känns det bara förvirrande”. Hen framhäver, att modersmålet är så länge till nytta 

för inlärningen som dess användning har ett tydligt syfte. En klar struktur och 

klartecken från läraren behövs, för att varken frustration eller kaos uppstår, säger 

hen. För mycket ostrukturerad användning av modersmålet kan leda till 

störningsmoment påpekar hen. Även hen framhäver vikten av det starka och 

välutbyggda modersmålet som bas för andraspråksinlärningen.  

Lärare 4 drar en koppling till inlärningen av ett främmande språk. Även där, säger 

hen, tar eleverna vägen över modersmålet vid inlärningen och bygger upp ett 

interimspråk till en början för att sedan komma till målet. ” […] jag tror väldigt 

mycket på den här idén att man lär sig ett språk genom att gå en mellanväg genom 

en blandning av sitt eget språk och målspråket…”. Hen uppmuntrar eleverna att ta 

modersmålet till hjälp, men samtidigt ser hen, att vissa elever behöver uppmuntras 

att använda svenskan istället för modersmålet. Hen anser, att det är en balansgång 

mellan för mycket och för lite modersmål. Också hen framhäver vikten av ett tydligt 

syfte med att använda modersmålet och insikten i sina begränsningar, som eleven 

kan ha om modersmålet inte ”räcker till”. Att gå via interimspråk känns naturligt för 

läraren och hen menar, att det gynnar inlärningen, att låta eleven tala och fundera på 

modersmålet. 

Lärare 5 nämner framförallt, att syftet med nyttjandet av modersmål är mycket 

viktigt och att eleverna själva ska avgöra i vilken utsträckning de vill nyttja 

modersmålet. ”Jag tycker att det [nyttjandet av modersmålet] är viktigt om det är så 

att det behövs”. Läraren uttrycker också att användning av modersmålet kan vara 

missgynnande i vissa fall. När eleven har uppnått en viss nivå i det svenska språket, 

så menar hen, skulle det vara bättre om eleven använde svensk-svenska ordböcker, 

arbeta med synonymer och ta allmän hjälp av det svenska språket. ”Det [är] för stor 

fokus på att förstå den passiva inlärningen, den aktiva inlärningen hämmas när de 

jobbar för mycket med sitt modersmål”. Att uppmuntra till användning av 

modersmålet eller inte är alltid en balansgång anser hen. Lärarens syfte med 

nyttjandet av modersmålet i undervisningen utgörs av en blandning mellan att låta 
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eleven börja med inlärningen via modersmålet för att sedan gå över till en ren svensk 

inlärning.  

 

Nyttjandestrategier 
 

Nedan presenteras resultaten av nyttjandestrategierna. För att åstadkomma mer 

tydlighet valdes att ytterligare dela resultaten i lärarstrategier och elevstrategier. 

Lärarstrategier 
 
Utöver den positiva inställningen till modersmålet, som alla intervjuade lärare verka 

dela, har de också ganska konkreta föreställningar, hur och i vilket syfte 

modersmålet ska användas i klassrummet. Lärarna anger, att de gärna nyttjar 

modersmålet när eleverna ska samarbeta och hjälpa varandra, till exempel i 

grupparbete. Eleverna ska utnyttja sina modersmålkunskaper genom att översätta 

ord och meningar med hjälp av varandra, ta ordböcker eller elektroniska hjälpmedel 

som översättningsappar, Google translate och online lexikon. Det nämns även, att 

faktasökning kan göras med fördel på modersmålet, eftersom eleverna så kan gå 

djupare in i ämnet än om de bara ska söka efter de fakta, de förstår på andraspråket. 

Dessutom nämns, att eleverna skriver texter på modersmålet vilka de sedan 

översätter till svenskan. En lärare berättar att hen använder modersmålet för att dra 

jämförelser mellan de olika språken.  

Lärare 1 uppger, att modersmålet används huvudsakligen i översättningssyfte av 

eleverna. De kan skriva texter först på modersmålet och översätter dessa sedan på 

svenska. Hen anger, att eleverna förklarar innehåll, uppgifter och ordabetydelser för 

varandra på modersmålet. Dessutom kan det vara lämpligt för vissa uppgifter att 

söka fakta på modersmålet för att sedan kunna skriva texten på svenska. Läraren 

säger, att hen även hänvisar eleverna, att de kan skriva manus för muntliga uppgifter 

på modersmålet, eftersom inte det skriftliga ska bedömas utan det muntliga. Som 

hjälpmedel använder eleverna framförallt sina mobiltelefoner och laptops för 

översättning. Att slå upp orden i ordböcker har tappat mycket av betydelse, säger 

läraren. Även om hen försöker att motivera dem till det inser eleverna inte, att även 

det kan vara ett bra medel. ”Jag försökte lite, men de är ju så ointresserade av att 
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läsa en ordbok för de vet, att det är lättare på telefonerna”. Lärare 1 har ett ganska 

brett område för att nyttja elevernas modersmål och låter hen eleverna i stort sätt 

välja själv, i vilken mån de behöver ha användning och hjälp av modersmålet, men 

att hen ändå försöker att ge eleverna ett klart mål.  

Lärare 2 nyttjar modersmålet inte så mycket själv som hjälpmedel utan låter eleverna 

styr över användningen, uppger hen. Framförallt för översättning av ord används 

modersmålet, men eleverna förklarar också uppgifter och frågor för varandra. ”Att 

de får dem [andra] att förstå mina frågor, jag menar, då spelar det ju ingen roll vilket 

språk de använder”. Ibland förtydligar elever vissa aspekter för sina klasskamrater 

på modersmålet. Läraren låter de tala på modersmålet när de har gruppdiskussioner. 

Hen tycker, att modersmålet kan komma till pass, när det gäller att eleverna ska våga 

tala. Det enda hjälpmedlet lärare 2 nämner är översättningsappar. Läraren har inte 

så många konkreta föreställningar om hur eleverna ska kunna ha nyttja av 

modersmålet, men hen tillåter i hög grad elevernas självbestämmelse om vilket 

språk de väljer vid vissa uppgifter. 

Lärare 3 berättar, att hen nyttjar elevernas modersmål huvudsakligen för att dra 

jämförelserna mellan modersmålet och svenskan, men också de olika modersmålen 

som finns i klassrummet sinsemellan. ”Jag använder modersmålet som en 

genomfartsled i fall mitt syfte är det ska gå snabbare för de att greppa en regel”. Hen 

nämner att eleverna nyttjar modersmålet vid inlärningen av ord, uttryck och 

grammatik. Lärare 3 uppger att eleverna ofta ska rent fysiskt slå upp ord i ordboken. 

Eleverna får inte använda modersmålet i egen regi, utan läraren vill ha kontroll över 

deras konversationer och se, att nyttjandet av modersmålet har ett klart syfte. Hens 

huvudsakliga syfte för att dra nytta av elevernas modersmål är, att få grepp om 

grammatiska regler och förstå vissa samband mellan de olika språken. För henom 

fungerar modersmålet mycket som metaspråk på vilken eleverna kan förstå 

sammanhang, regler och grammatik bättre. Lärare 3 försöker att reglera elevernas 

modersmålsanvänding i viss mån, så att den verkligen blir en resurs.  

Lärare 4 säger, att också hens elever använder modersmålet som metaspråk, alltså 

när de talar om språket. Huvudanvändningsområde av modersmålet sinsemellan 

eleverna är att förklara uppgifter, ord och betydelser för varandra, hjälpa varandra 

med textförståelse och även att hjälpa varandra med textproduktionen på svenska. 
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Även denne lärares huvudsyfte är, att få eleverna att förstå likheter och skillnader 

mellan språken, men även hen nämner, att eleverna har nytta av att kunna förklara 

uppgifter, sammanhang, ord osv. på modersmålet. Eleverna får i stort sätt styra själv 

över vilka språk de talar i vilket syfte. 

Lärare 5 framför, att översättningen utgör den största delen av elevernas 

modersmålsnyttjande. ”Det är ju oftast att översätta ord och att förklara för 

varandra”. De kan översätta enstaka ord eller texter, men även kan de först skriva 

en text på modersmålet för att sedan översätta den till svenska. ”Eleverna förklarar 

också termer, uppgifter och sammanhang för varandra på modersmålet”, säger hen. 

Som översättningshjälp använder hens elever för det mesta Google translate. Denne 

lärare vill inte, att eleverna nyttjar modersmålet i för stor utsträckning och utan 

regler utan hen styr över språken, som används i klassrummet.  

 

Elevstrategier 
 
Angående de intervjuade lärarnas upplevelser av elevernas nyttjande av sina 

modersmål i klassrummet anges ganska olika syften. 

Två lärare nämner att elever, som inte har uppnått en högre nivå på svenska använder 

modersmålet mer i undervisningen än andra. Två andra lärare ser framför allt 

skillnaden i elevernas skolbakgrund och nämner, att elever med bristfällig 

skolbakgrund inte nyttjar sitt modersmål som hjälpmedel i lika hög grad som de som 

har ett välutvecklat modersmål. En lärare nämner vissa könsskillnader och säger, att 

pojkar använder modersmålet mer, fast inte för inlärningen och flickor nyttjar 

modersmålet i mindre utsträckning. 

Lärare 1 nämner endast att de elever som inte har kommit så långt i sin 

språkutveckling slår upp ord i en hög grad. Andra iakttagelser kan hen inte referera 

till. 

Lärare 2 uppger, att hen kunde iaktta att i synnerhet pojkar från Syrien med ostabil 

social bakgrund, håller fast vid det gamla och använder modersmålet mycket mer 

än andra elever, fast då inte i inlärningssyfte. Flickorna, säger hen, har en högre 

ambitionsnivå och studiemotivation och därför använder de mer svenska än 
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modersmålet. ”De [flickorna] satsar liksom på att de ska klara av den svenska skolan 

och då gör man det på det språket som är lämpat”.  

Lärare 3 säger, att hen inte kan se en skillnad i användningen av modersmålet mellan 

de olika språken. Däremot säger hen, att hen ser en skillnad i åldern. Hen påstår, att 

unga inlärare inte har så mycket tålamod och att de därför använder sitt modersmål 

mer än vuxna inlärare, eftersom då går inlärningen snabbare. Ytterligare en skillnad 

ser hen i de olika elevers studievana. Elever med mer studievana och bättre 

skolbakgrund, ofta arabisktalande menar hen, använder sitt modersmål oftare än de 

utan stabil skolbakgrund, uppger hen. De som inte har ett stabilt modersmål, säger 

lärare 3, måste lära sig språket direkt på svenska. ” Och därför [eftersom de inte ha 

ett utbyggt modersmål] så tvingas de många gånger gå direkt till svenskan och 

försöka förstå uppbyggnaden utan att ha kunnat förstå det på sitt eget språk. För att 

de inte har det”.  

Lärare 4 refererar till en kategori elever, som mesta dels använder modersmålet just 

för nöjesskull men inte i inlärningssyfte utan att kunna gruppera dem. Däremot säger 

också hen, att elever utan stabil skolbakgrund inte använder sitt modersmål lika 

mycket som andra. ”Elever med nån form av skola i bakgrunden vågar mer än de 

som aldrig eller väldigt bristfälligt har gått till skolan.” säger hen.  

Lärare 5 uttrycker, att elever som inte har utvecklat sin kognitiva förmåga på den 

nivån de borde ha utifrån åldern använder modersmålet i större utsträckning än 

andra. Hen säger, att eleverna släpper automatiskt sitt modersmål i undervisningen 

litegrann när de utvecklas kognitivt. 

 

 

Lärarkompetens 
 
Det kom även fram, att samarbetet mellan lärarna såväl ämnesövergripande som 

mellan svenska- och SVA-lärare och modersmålslärare är en viktig punkt, som berör 

alla intervjuade lärare. Här är de eniga om att det inte finns ett fungerade samarbete 

sinsemellan. Det finns kontakt till modersmålslärare och studiehandledare, men det 

sker endast ytterst sporadiskt endast vid speciella elevfrågor. Tre lärare anger, att de 
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inte ens samarbeta på ett effektivt sätt med sina direkta kollegor medan två säger, 

att de har ett fungerade samarbete med kollegorna. En lärare berättar att hen 

regelbunden deltar i ett nätverksmöte mellan SVA – lärare i kommunen. Alla lärare 

yttrar en önskan om mer samarbete. I frågan om utbildning, kunskapsutveckling och 

kollegialt lärarende tycker de flesta att de har en bra utbildning och att det inte ligger 

som prioritet att få en fördjupning, men de ser ändå att SVA-undervisningen behöver 

få mer fokus och en del utveckling i sig, från rektorssida men även på det politiska 

planet. 

Lärare 1 yttrar, att det inte finns kontakt till varken andra lärare, modersmålslärare 

eller studiehandledare, vilket hen saknar, eftersom hen anser att samarbetet kunde 

hjälpa både eleverna och det egna arbetet. Undervisningskvaliteten och eleverna 

skulle gynnas genom ett effektivt samarbete. ”Studiehandledare hade varit mycket 

bra att ha kontakt med. […] Men det funkar inte såhär riktigt”. Lärare 1 är relativt 

nyexaminerad och ser aktuellt inget behov av kompetensutveckling men uttrycker 

dock en stark önskan om mer utbyte och samarbete. 

Även lärare 2 nämner, att samarbetet med kollegor, modersmålslärare, 

studiehandledare eller tolk inte fungerar. Eftersom studiehandledare och 

modersmålslärare inte arbetar direkt på skolan finns inga möjligheter att kontakt 

annars än vid undervisningstillfällen, menar hen. Bara i undantagsfall finns utbyte 

om särskilda elever. Lärarens önskan vore, att kunna ha antingen modersmålslärare 

eller studiehandledare med i klassrummet, men hen uttrycker också en viss 

hopplöshet angående detta ”drömscenario”. ”Dock, i och för sig vet jag inte rent 

praktiskt hur det skulle funka det heller. Jag har ju så många olika språk i mitt 

klassrum så att skulle jag ha en studiehandledare så skulle han ju behöva vara 

mångfaldig i språkkunskap så att en sån hittar man nog inte ändå”. Behov av 

kunskapsutveckling nämns inte, men läraren lägger stor vikt i att en omstrukturering 

av hela SVA – undervisningen behöver ske snarast.  

Lärare 3 säger, att det inte är kunskapsutveckling som saknas utan samarbete med 

både kollegor, modersmålslärare och studiehandledare. ”Det jag känner mest behov 

är ju stöd”. Hens försök att bygga upp ett samarbete kring ämnet var hittills utan 

framgång. Samarbetet med modersmålslärare skulle både gynna eleverna och höja 

undervisningskvaliteten. 
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I den fjärde lärares klassrum finns alltid en resurslärare med, men en 

studiehandledare eller modersmålslärare vid undervisningstillfällena skulle 

underlätta arbetet mycket. Ett sätt av samarbete sker i form av ett kommunalt nätverk 

för alla intresserade som arbetar med SVA – elever. Läraren menar, att hen saknar 

adekvat utbildning inom ämnet för att verkligen kunna tillfredsställa elevernas 

behov.  

Lärare 5 kallar samarbetet i SVA som utvecklingsområde då det endast sker någon 

form av kontakt med kollegor, modersmålslärare eller studiehandledare vid 

speciella elevärenden. Även hen skulle önska en mer produktiv och regelbunden 

kompetensutveckling. 

 

 

Begränsningar 
 
Alla lärare är eniga om att en stor begränsning för användandet av modersmålet i 

klassrummet är den egna okunnigheten. En lärare ser en begränsning i sin egen 

obehörighet i ämnet svenska som andraspråk. Att läraren inte kan förstå elevernas 

modersmål anses av alla lärare som ett hinder med olika konsekvenser. Dels att man 

inte kan hjälpa sina elever, dels att man inte kan avgöra huruvida eleverna använder 

språket i skolsyfte. En lärare uppger, att en del elever använder modersmålet i 

klassrummet huvudsakligen som nöjes språk eller socialt umgängesspråk. Därutöver 

nämner tre lärare, att de anser det som problematiskt att eleverna ofta inte har en 

längre skolbakgrund och ett fungerade modersmål som verkligen kan vara till hjälp 

för inlärningen. Åsikten, att det kan hända att modersmålet i sig kan vara för 

bristfällig för att kunna vara till hjälps råder bland de intervjuade lärare och en lärare 

menar till och med, att användningen av modersmålet kan hämma elevernas 

utveckling, när de befinner sig på en hög inlärningsnivå. En lärare nämner problemet 

med många olika språk i klassrummet vilket kan leda till, att enstaka elever kan 

känna sig ensamma och uteslutna om de inte har klasskamrater med samma 

förstaspråk. 

Lärare 1 nämner problemet, att elever kan använda modersmålet bara i syfte av 

hemlig görande och leda till förtroendebrott mellan läraren och elever, men även 
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eleverna sinsemellan. Därför anses det som svårt att tillåta modersmålet i 

klassrummet överhuvudtaget. 

För lärare 2 är det största hindret att nyttja modersmålet i klassrummet de många 

olika språken, som hen inte är i stånd att varken tala eller förstå och därmed anser 

inte kunna hjälpa eleverna. Även de översättningar som görs med tekniska 

hjälpmedel är kvalitativ mindervärdiga och felaktiga, vilket dock inte kan erkännas 

av läraren. Den ofta korta skolgången i hemlandet, menar hen, tyder på bristfälliga 

kunskaper i modersmålet och att dessa därför hellre inte skulle användas som resurs. 

”… deras modersmål … deras vardagsspråk inte räcker till på skolnivå”. Även det 

faktum, att eleverna behöver bygga upp basen och uppbyggnaden av språket 

samtidigt anser hen som en konflikt, när modersmålet skulle nyttjas. Eleven kan 

känna en för stark belastning med att lära sig nya termer på båda språken. ”För, de 

säger: jag vill inte plugga på två språk”. Hen föreslår, att eleverna endast ska 

koncentrera sig på svenska eftersom det är det förhärskande skolspråket. 

Även lärare 3 anser de bristfälliga modersmålskunskaper hellre som hinder än 

resurs. ”Därför, kan de det inte på sitt språk, så kan de ju inte. … Där skulle jag ju 

vilja samarbeta mer [med modersmålslärare]. Så kan man täcka upp”. Ett ytterligare 

problem hen ser är att nyttjandet av modersmålet utan styrning från lärarsidan kan 

leda till störningsmoment och oro i klassen, framför allt om det finns många olika 

språk som talas samtidigt.  

 

Lärare 4 ser begränsningen i att eleverna använder modersmålet som språk 

sinsemellan och inte i inlärningssyfte och att det kan vara svårt för läraren erkänna 

elevernas samtalssyfte. Saknande eller bristfällig skolbakgrund i hemlandet leder, 

enligt lärare 4, till mindre självförtroende och mindre nyttjande av modersmålet. 

Den egna obehörigheten i ämnet svenska som andraspråk anses som stor 

begränsning och hen känner sig ofta osäker och otrygg i klassrummet. ”Det är ju så 

att jag har fått ta de kunskaper jag har när det gäller att undervisa andra språk och 

applicera dessa kunskaper på SVA – ämnet så gott jag kan. […] men jag känner mig 

inte alltid helt trygg … i olika situationer”. Modersmålet nyttjas för det mesta som 

umgängesspråk, men inte i inlärningssyfte av de flesta eleverna, menar hen och att 

det är mycket för läraren, att förstå i vilket syfte eleverna använder andra språk. ”Sen 
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har vi en kategori elever … som mesta dels använder det [modersmålet] som nöjes 

språk… Bara som socialt umgänge”. 

Lärare 5 uttrycker, att nyttjandet av modersmålet kan hjälpa elever i början, men 

efter en viss nivå borde eleverna gå över till att endast tänka och processa på 

svenska, då modersmålet på högre kan vara ett hinder för inlärningen.  

 

Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan man säga, att alla lärare har en positiv attityd angående 

nyttjandet av modersmålet i undervisningen, så länge det sker i ett inlärningssyfte 

och eleverna inte fastnar i översättningen utan lär sig att processa på svenska så 

småningom.  

De strategierna som lärarna säger sig använda är huvudsakligen att uppmuntra 

elever att översätta allt från enstaka ord till hela texter. De nyttjar också modersmålet 

i grupparbete och vill, att eleverna hjälper varandra på ett vettigt och utvecklat sätt 

genom att ta modersmålet till hjälp. Eleverna ska såväl utnyttja dem andras 

kunskaper och ta ordböcker, lexikon såväl som elektroniska hjälpmedel för att kunna 

utveckla språket. Modersmålet används även när eleverna ska söka fakta, även här i 

olika medier, men framför allt på nätet, eftersom det här finns största utbudet av 

faktasammanställningar i de olika språken. Ett annat syfte är att eleverna ska kunna 

dra jämförelser mellan de olika språken och medels sina modersmål kunna förstå 

olika grammatiska och språkliga sammanhang.  

Gällande elevernas nyttjande av modersmål kan man sammanfatta, att lärarna ser 

skillnader i såväl ålder, kön, härkomst och även social bakgrund. Flickor anses 

nyttjar modersmålet i större utsträckning i inlärningssyfte medan pojkar anses 

använda modersmålet som ”språk vilket läraren inte förstår”. Även här menar man 

att elever med kortare skolgång i hemlandet inte nyttjar modersmålet i samma 

utsträckning och syfte som de elever, som redan har haft en längre skolgång i 

hemlandet. Längden av skolgången i hemlandet hänger tätt ihop med läsvanor och 

inlärningsstrategier, anser de intervjuade lärare, vilket leder till mer eller mindre 

effektiv nyttjande av modersmålet.  
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Den punkten som lärarna förde fram som mest outvecklat och problematiskt var 

samarbetet. Det nämndes såväl samarbete mellan SVA- och svensklärare, med 

ämneslärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolk som ansågs ha en stor 

utvecklingspotential. I den punkten tyckte sig lärarna se ett stort behov för 

utveckling. Däremot angav de intervjuade lärarna bara i en liten skala att de har 

behov av kompetensutveckling, snarare ser de en allmän brist i upplägget, 

genomförande och utveckling av själva ämnet Svenska som andraspråk. 

Den egna okunnigheten i de talade språken såväl som bristen i  den egna 

utbildningen anses ge mest upphov för begränsningar. Att inte veta, i vilket syfte 

eleverna använder språket och vad eleverna precis talar om framkallar en osäkerhet 

bland lärarna huruvida de ska tillåta modersmålet i klassrummet. Ett annat problem 

ser man i elevernas ofta mycket korta skolbakgrund och i deras bristfälliga 

kunskaper i modersmålet. Även att för mycket användning av modersmålet kan 

hindra inlärningen i svenska anses som en begränsning, eftersom eleverna inte lär 

sig att processa det svenska språket och därmed hindras i utvecklingen. Därutöver 

kan det finnas många språk som endast talas av enstaka elever i klassen, vilka inte 

kan nyttja modersmålet i de syften som läraren skulle önska och inte i samma 

utsträckning som klasskamraterna.  

De problem och begränsningar som alla lärare ser med nyttjandet av modersmål i 

klassrummet är att de själva inte kan förstå och tala elevernas modersmål och 

därmed inte ha kontroll över syftet som språket används i. Som de nämnde är ett 

tydligt mål med modersmålsanvändning i klassrummet viktigt för att kunna nyttja 

de olika språken som finns i klassrummet på ett positivt och meningsfull sätt.  
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Diskussion  
 

I studiens avslutande kapitel analyseras först resultaten följd av en avslutande 

diskussion. Därefter diskuteras metodens forskningstekniker. Slutligen reflekterar 

jag kring framtida forskning samt studiens betydelse.  

 

Resultatanalys 
 

I denna sammanfattande diskussion diskuteras undersökningens slutsatser i ljuset av 

den för studien relevanta litteraturen som presenterades tidigare. För analysen valdes 

samma struktur som i resultatdelen, men eftersom det visade sig att alla kategorier 

hänger tätt samma valde jag att indela resultatanalysen i två avsnitt. Lärarnas 

attityder och nyttjandestrategier analyseras under samma avsnitt och 

lärarkompetens och begränsningar under nästa.   

Först diskuteras lärarnas attityder och nyttjandestrategier följd av lärarkompetens 

och  begränsningar.  

Lärarnas attityder och nyttjandestrategier 
 

Undersökningen genererade flera intressanta resultat som jag anser är viktiga att 

belysa. Ett av dessa är att majoriteten av de intervjuade lärarna å ena sidan uttrycker 

en positiv inställning till modersmålet i klassrummet, men å andra sidan inte tillåter 

dess nyttjande i full utsträckning. De flesta lärare påstår sig uppmuntra sina elever 

att utnyttja modersmålen som resurs, men på frågan, hur modersmålen används 

konkret nämns för det mesta bara översättning av ord och i enstaka fall också 

gruppdiskussioner. I klassrummet tillåter de flesta lärarna, att eleverna förklarar ord 

och sammanhang för varandra och att de översätter enstaka ord och meningar. 

Denna strategi för stöd av flera forskare (Flyman Mattsson, Rosén & Wedin, mm.) 

som påpekar att just ömsesidig hjälp och stöd av eleverna är viktigt för 

språkutvecklingen.  

Intressant är att bara två av de deltagande lärarna drar jämförelser mellan 

modersmålet och svenskan. Detta är särskild tänkvärd, eftersom skolverket (2011) 
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bestämde i läroplanen Lgy11, att jämförelser mellan modersmålet och det svenska 

språket är ett av dem centrala innehållen i undervisningen i svenska som andraspråk. 

Flyman Mattson (2017) framhåller, att eleverna ska kunna dra jämförelser mellan 

olika språk och diskutera dem på modersmålet för att utnyttja och ta vara på 

existerande kunskaper. Hit tillhör också samtal om grammatiska regler och 

gruppsamtal, påpekar hon. Eleverna ska uppmuntras att tala modersmålet i 

grupparbeten för att stödja varandra. Detta menar också Rosén & Wedin (2015) och 

Kaya (2016) skriver, att möjligheten till den muntliga interaktionen på modersmålet 

kan anses som process på väg till svenskan. Men inte alla lärare i studien ger sina 

elever denna möjlighet. Tre intervjuade lärare begränsar elevernas nyttjande av 

modersmålet till översättning och förklaring, vilket kan likställas med att kasta bort 

värdefulla resurser, varnar Cummins (2007).  Detta resultat kan bero på lärarnas 

osäkerhet och delvisa okunnighet i hur modersmålet bäst kan utnyttjas och användas 

som resurs. Det kan också bero på, att lärarna i teorin vet om de fördelarna, som 

nyttjandet av modersmålet för med sig, men att de inte vet, hur denna kunskap kan 

omsättas i praktiken. Studien visar i sin begränsning det som Wedin & Hedman 

(2013) beskriver, nämligen att det finns en stark oro bland nästan alla lärare, även 

bland de relativ nyexaminerade, att inte veta vilka strategier som finns för att 

integrera de befintliga språken i undervisningen. Detta styrker intrycket som 

förmedlas av de intervjuade lärarna. Det verkar finnas en osäkerhet att inte veta vad 

som är rätt eller fel och att inte har de passande strategierna till hands. En annan 

förklaring för lärarnas osäkerhet kan vara de av Seltzer (2015) nämnda högre kraven 

på läraren, när andra språk tillåts använda i klassrummet. Kraven på de svenska 

lärarna är redan relativ höga och när de höjs ännu mer, kan det medföra ett 

undvikande av allt, som går utöver det vanliga. Detta undvikande kan också utgöra 

en begränsning för nyttjandet av modersmålet, vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

Ett annat resultat av studien är, att de deltagande lärarna är medvetna om de 

möjligheterna och fördelar, som nyttjandet av modersmålet för med sig. 

Sammanhanget mellan ett välutbyggt modersmål och möjligheten att kunna bygga 

upp ett rikt andraspråk nämns av lärarna och det anses överlag som viktigt att kunna 

nyttja alla sina resurser för andraspråksinlärning. Lärarnas attityd till 

modersmålsanvändning i undervisningen  är positiv och speglar forskningen av 

m.m.  Håkansson (2003), Cummins  (2003), García (2009) och Flyman Mattsson 
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(2017) som alla hänvisar till modersmålets inflytande på andraspråksinlärningen och 

vikten av att kunna nyttja modersmålet i undervisningen som resurs. 

Ett annat resultat som studien genererade är den gemensamma tanken, att ett tydligt 

mål och syfte är avgörande, om nyttjandet av modersmålet ska vara till hjälp hellre 

än ett hinder. En del av lärarna i studien verkar inte veta, hur de på ett 

inlärningsgynnande sätt kan strukturera den flerspråkiga undervisningen. Seltzer 

(2015), García (2009) och Kaya (2016) skriver, att en tydlig struktur kan vara 

avgörande, när flera språk används samtidigt i klassrummet. Utan ett syfte kan det 

lätt leda till oordnade förhållanden, vilka kommer att missgynna elevernas inlärning. 

Även Lindberg (2016) säger, att den lärarledda interaktionen i alla fall är att föredra 

en ostrukturerad användning av olika språk i  klassrummet. 

 
 

Lärarkompetens och begränsningar 

 
Resultaten pekar på att en tydlig begränsning för de deltagande lärare utgörs av den 

oron de känner inför nyttjandet av modersmålen i undervisningen. Lärarna nämner, 

att de är oroliga för att inte förstå vad som talas och i vilket syfte eleverna använder 

sina respektive modersmål. De fruktar, att en god klassrumsmiljö hotas när läraren 

inte har full kontroll  över konversationen i klassrummet. Här menar dock Rosén & 

Wedin (2015) att klassrumsmiljön förändras positivt och blir mer komplext, om fler 

språk används samtidigt. Lärarnas oro att släppa taget och tillåta eleverna att 

använda alla sina resurser kan vara kontraproduktivt för deras inlärning. Seltzer 

(2015) föreslår, att lärarna ibland skulle våga släppa sin roll för att kunna ge eleverna 

chansen att bli expert. Hit kan man också räkna lärarnas undvikande beteende som 

nämndes i föregående avsnitt lärarnas attityder och nyttjandestrategier. Lärarna 

undviker allt som går utöver det vanliga för att inte riskera att höja kraven på den 

egna prestationen ännu mer.   

I undersökningen kommer också fram, att de intervjuade lärarna lade märke till 

tryggheten, som eleverna får, när de tillåts uttrycka sig på sitt förstaspråk. Stier & 

Sandström Kjellin (2009) och Hajer & Meestringa (2014) beskriver, att såväl 

kulturchocken och elevernas känsla av utsatthet kan dämpas, om de får använda sina 
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språk som resurs, samtidigt beskriver de, att elevernas motivation för lärande kan 

stiga. I detta sammanhang är intressant att studien i sitt ringa omfång indikerar, att 

det finns vissa skillnader angående nyttjandet av modersmålet. Två lärare noterade, 

att flickor nyttjar modersmålet inte i samma utsträckning som pojkar, men hellre till 

inlärningen medan pojkar verkar använda modersmålet i högre utsträckning, men 

här anser lärarna, att detta sker mer som umgängesspråk, som inte förstås av dem 

andra. Några lärare iakttog att elever med högre studievana utnyttjar sitt modersmål 

i högre grad i inlärningssyfte, medan elever utan stabilt modersmål inte använder 

modersmålet lika mycket. En lärare observerade, att äldre elever nyttjar 

modersmålen mer än yngre elever, vilket kan stå i sammanhang till dem äldre 

elevernas längre skolbakgrund. Detta medför en högre grad av 

modersmålsbehärskning. Detta samband understryks av Abrahamsson (2009) när 

han påpekar, att positiv transfer sker i högre grad bland elever, som behärskar sitt 

modersmål på hög nivå. Eftersom studien bara visar några få lärares upplevelser av 

sina elevers modersmålsanvändning i undervisningen kan man inte dra generella 

slutsatser om ålders- eller könsskillnader. De beskrivna elevernas olika användning 

av modersmålet tyder kanske på den kulturchocken, som de bearbetar på olika sätt. 

Några kanske försöker att få den av Sandström & Kjellin nämnd tryggheten genom 

att tala så mycket som möjligt på modersmålet, andra elever kanske försöker att 

assimilera sig så fort och smidigt som möjligt in i den nya situationen genom att anta 

språket och vanor som är förhärskande i landet. En annan förklaring för elevernas 

olikartade användning av modersmålet kan ligga i den osäkerheten, som utstrålas av 

läraren när det gäller hur i vilket syfte modersmålet ska användas. Detta är tätt 

kopplat till nästa resultat som ska analyseras.  

Resultatet angående lärarkompetensen, som är intressant att belysa är, att tre lärare 

försöker ge eleverna en tydlig riktning, hur de bäst kan nyttja sina modersmål medan 

två anger, att de låter eleverna avgöra själva, hur de kan dra nytta av modersmålet. 

Man kan se, att det är de behöriga lärarna som försöker styra elevernas inlärning och 

de obehöriga, som ger eleverna fria händer. Detta tyder på, att lärarens SVA-

utbildning har stor betydelse för elevernas framgång (Lahdenperä & Sundgren, 

2016). Även de observationerna  av de obehöriga lärarna angående utsträckning och 

syfte för nyttjandet av modersmålet i klassrummet kan tyda i samma riktning. Dessa 

iakttagelser kan dels bero på lärarnas okunskap om vad som verkligen sägs och görs 
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på modersmålet och dels på rädslan att tappa kontrollen över situationen. Som 

Lahdenperä & Sundgren (2016) beskriver är lärarens kompetens avgörande för 

elevernas skolframgång. De lärarna i studien, som känner sig mest osäkra är de, som 

inte har behörighet i SVA. Resultatet visar, att de i SVA obehöriga lärarna 

visserligen understödjer elevernas användning av modersmålet, men att de inte 

hjälper sina elever med tydliga syften och mål för modersmålets nyttjande utan låter 

eleverna välja självt, hur och varför de vill använda modersmålet. De behöriga 

lärarna har däremot klara föreställningar om hur modersmålet ska nyttjas och 

klargör för sina elever, vad detta kan ha för för- och nackdelar. Flyman Mattsson 

(2017) skriver, att lärare som har en utbildning i Svenska som andraspråk förstår 

elevernas behov och kan handla utifrån detta. Därför kräver hon en bättre utbildning 

för alla, som arbetar med SVA elever. Därutöver föreslår Kaya (2016), att alla lärare, 

även ämneslärare, skulle få kompetens i svenska som andraspråk, för att ge alla 

elever likvärdiga chanser i skolan. En klar begränsning för hur och i vilken 

utsträckning modersmålet används i undervisningen utgörs alltså av lärarens 

utbildning. 

Tätt samman med lärares kompetens hänger samarbetet mellan lärarna, inte bara 

mellan SVA-lärare utan även med ämnes- och modersmålslärare, studiehandledare 

och annan personal, som arbetar med SVA-elever. Studien påvisar, att alla 

intervjuade lärare saknar ett fungerande samarbete. Samarbetet, menar de, skulle ge 

en möjlighet till kompetensutveckling och höja undervisningskvalitet. Endast en 

lärare menar ha ett visst samarbete såväl i klassrummet som på kommunal plan. 

Detta resultat tyder på, att organisationen kring ämnet inte riktigt fungerar än. Och 

även om Skolverket  i rapporten Greppa flerspråkigheten (2016) fastslår, att ett 

fungerande samarbete mellan alla inblandade kan vara avgörande för elevernas 

framgång uppstår ofta stora skillnader i hanteringen av ämnet. Ämnets organisation 

verkar inte vara klartänkt då skolverket (2016) å ena sidan påpekar vikten av 

samarbetet och klara strukturer, å andra sidan lämnas rektorerna, som saknar 

kunskaper om svenska som andraspråk, fria händer. Såväl hur ämnet organiseras, på 

vilka faktorer urvalet av SVA-elever grundar som alla beslut om samarbete mellan 

de olika i utbildningen involverade parterna ingår i rektorns ansvar (Flyman 

Mattson, 2017). Också Rosén & Wedin (2015) , Lahdenperä & Sundgren (2016) 

och Wedin & Hedman (2013) anser, att samarbetet krävs för att garantera eleverna 
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en kvalitativ hållbar utbildning. Lärarnas känsla av övergivenhet kan förklaras med 

de skillnaderna som råder i organisationen och den oklarheten, om vilket syfte ämnet 

överhuvudtaget ska uppfylla. Ansatsen att organisera ett kommunalt övergripande 

samarbete på egen hand, som en av lärarna nämner,  kan vara ett tecken på viljan till 

en gemensam lösning av problemet.  

 

Avslutande diskussion 
 

Nedan diskuteras resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Först diskuteras 

de möjligheter SVA-lärare upplever med att inkludera elevernas modersmål i 

undervisningen, då det är studiens första frågeställning.  Nära kopplat till det visade 

sig de upplevda utmaningar och begränsningar som uppstår när elevernas 

modersmål inkluderas i undervisningen vara, av vilken anledning jag valt att 

diskutera även detta under samma avsnitt. Avslutningsvis diskuteras resultaten  av 

SVA-lärare och SVA-elever använda strategier för att inkludera modersmål i 

undervisningen.  

Eftersom studien är högst kvalitativ får man ha i åtanke att alla resultat är avhängiga 

just dessa lärare, elever och svaren på dem specifika intervjufrågorna. Man kan inte 

generalisera dem i allt för hög grad. Däremot har undersökningen förhoppningsvis 

bidragit med att öka förståelsen för de svårigheterna SVA-lärare har att kämpa med 

i dag.  

 

Möjligheter, utmaningar och begränsningar som kan uppstå med att inkludera 
elevernas modersmål i undervisningen 
 

De i studien deltagande lärare ser överlag stora möjligheter med att nyttja 

modersmålet i undervisningen. Framförallt de behöriga lärarna ser sambandet 

mellan ett hög utvecklat modersmål och inlärningen av andraspråket. Men det visar 

sig också en stor osäkerhet i de didaktiska aspekterna runt användningen och 

tillåtelse av modersmålet. Det verkar som en fälla för båda lärare som elever - det 

som i teorin anses som möjlighet blir till en begränsning i praktiken. Lärarna har i 

teorin en positiv inställning till att nyttja elevernas alla resurser för 
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andraspråksinlärningen, men  de kan inte omsätta sina föreställningar i praktiken. 

De iakttar en viss trygghet som upplevs av eleverna när modersmålet tillåts som 

resurs i klassrummet, men samtidigt känner de en oro över att inte förstå vad som 

försiggår i klassrummet. Lärarna vill gärna behålla kontroll över situationen, vilket 

ur en pedagogisk synvinkel inte heller är fel, men samtidigt finns forskare som påstår 

att just detta kan vara en tillgång till inlärning. Att låta eleverna bli experter och 

läraren novis kan höja elevernas motivation för inlärning och samtidigt ge eleven en 

trygghetskänsla. Som Halliday beskriver har språk och tanke en nära relation. För 

att kunna tänka tanken och dra slutsatser behövs alltså språket och för att kunna 

utveckla språket behövs dra slutsatser och tänka tankar. Tillåter lärarna inte att 

eleverna använder sina modersmål i andraspråksundervisningen tar de ett viktigt 

verktyg ifrån dem. Men studien visade också, att just detta verktyg, elevens 

modersmål,  ibland inte helt är funktionsdugligt. Begränsningen som upplevs av de 

intervjuade lärarna är det svag utvecklade modersmålet vissa elever har. I så fall blir 

det svårt såväl för läraren som för eleven att ha full tillgång till de möjligheter som 

kan följa med när modersmålet nyttjas i utbildningssyften. Därtill kommer att det 

finns elever som talar sitt modersmål ensam utan att ha en konversationspartner. Här 

blir det svårt att utnyttja resursen modersmål i enlighet med Vygotskyij som menar, 

att lärandet sker genom interaktion med andra.   

 

 

SVA-lärares och SVA-elevers strategier för att inkludera modersmål i 
undervisningen 
 

De i studien nämnda strategierna för att inkludera elevernas modersmål i 

undervisningen räcker från att göra enkla ord – till – ord översättningar, 

översättningar av hela texter över gruppdiskussioner och i mindre skala också 

faktasökningar. Som strategi kan kanske också räknas, att alla lärare vill se ett tydligt 

mål med modersmålsnyttjandet.  Återigen ser man också i användning och tillåtelse 

av olika strategier en viss osäkerhet bland de deltagande lärarna. Mycket intressant 

är att jämförelserna mellan modersmålet och svenskan visserligen föreskrivs av 

skolverket, dock inte är en punkt som framkommer som tydlig mål bland de 

intervjuade lärarna. Här får man komma ihåg det ytterst begränsade omfånget av 
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studien och att det speglar endast fem lärares upplevelser och åsikter och att dra 

slutsatser utifrån det vore visserligen orimligt. Samtidigt är lärarnas jämt 

återkommande osäkerhet i hur modersmålet kan utnyttjas av lärarna och elever som 

en röd tråd genom studiens resultat. Såväl lärarna i denna studie som de i Rosén & 

Wedins forskning beskrivna lärare upplever en stark oro och ser sin egen okunnighet 

som begränsning. Att i teorin veta om ett krav som ställs på undervisningen, som 

här att dra jämförelser mellan språken, och att i praktiken omsätta denna kunskap 

verkar inte lätt för lärare.  

Detta verkar spegla viktet av lärarutbildningen som nämns i diverse forskning och 

kanske skulle man till och med gå ett steg längre och hävda, att det behövs en mer 

praktiskt inriktat lärarutbildning för att avlägsna den allt återkommande osäkerheten 

bland lärarna. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Frågeställningarna är delvis svåra att besvara för lärarna i en enkät eller dylikt, utan 

kräver en samtalsliknande struktur vilket kan ske i en intervju. På så vis kunde så 

mycket och detaljerad information som möjligt fås ut och det kunde undvikas 

missförstånd genom att ställa följdfrågor. Eftersom informanternas uppfattningar 

och åsikter var det som skulle komma fram var det viktigt att de intervjuade kunde 

svara så fritt som möjligt och att båda parter hade möjlighet att styra intervjun, som 

Denscombe (2016, s. 267) skriver att semistrukturerade intervjufrågor kan ge. 

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer vilka har som fördel att 

intervjuaren kan vara flexibelt att ställa följdfrågor och låta den intervjuade utveckla 

sina idéer. (Denscombe 2016, s. 266). Problemet med detta var dock, att 

följdfrågorna kunde skilja sig åt från intervjutillfälle till intervjutillfälle och de 

följande svaren var svåra att jämföra med varandra. Detta problem löstes genom 

kategorisering och kodning av texten. 

Nackdelen med ljudinspelningen kan vara att medvetandet av ljudinspelningen kan 

leda till för stor fokus på att låta förnuftigt och logiskt och göra informanten mindre 
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avslappnad (Denscombe 2016, s. 280). För att inte låta bandspelaren låta den 

avslappnande situationen förstöras lade jag själv inte så stor uppmärksamhet på den 

och försökte att inte formulera mig överkorrekt. Fördelarna med ljudinspelning 

överväger dock nackdelarna och lärarna är sannolikt ganska vana att tala inför andra 

och att formulera sig på ett förståeligt sätt. 

 
 

Förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara mycket intressant att se en rent kvantitativ studie behandla ämnet. 

En bred kvantitativ studie skulle kunna ge en viss bild av hur generaliserbar de här 

åstadkomna svaren är.  

Vidare skulle observationer i klassrummet ge en tydligare bild av till vilka syften 

lärare och elever nyttjar modersmålet i undervisningssituationen. Sker nyttjandet av 

modersmålet impulsivt och oplanerat? Används läroböcker och material som är 

speciell riktad till modersmålsnyttjandet vid språkinlärning? 

Andra områden för vidare forskning är lärares syn på och användning av 

modersmålet i klassrummet i relation till styrdokument samt skillnader i upplevelser 

och åsikter om ämnet beroende av när och var lärare genomgick sin lärarutbildning. 

På vilka sätt påverkar Skolverkets styrdokument eller lärarutbildningen 

inställningen till modersmålets betydelse i klassrummet?  

Avslutningsvis ser jag ett behov av forskning som visar hur användningen av 

modersmål i klassrummet faktiskt påverkar andraspråksinlärningen. Det finns ett 

stort forskningsområde som pekar på att modersmålet är en viktig del av den 

språkliga och kulturella identiteten och hur modersmålet skulle användas i 

klassrummet, men väldigt lite av det är baserad på empirisk forskning.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om undersökningen av SVA-lärares syn på modersmålets betydelse 
för andraspråksinlärning 
 

Jag heter Katja Winkler och studerar svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Jag skriver nu en uppsats 
inom ämnet och du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Mitt arbete syftar till att undersöka lärares syn på betydelse och användning av modersmålet för 
andraspråksinlärning. Jag vill lyfta fram förhållandet mellan SVA- lärares inställning till användning 
av modersmålet i klassrummet och aktuella forskningsresultat kring ämnet. Du som lärare har mest 
praktiskt erfarenhet med undervisning och vet bäst, vilka möjligheter du själv har inom din 
verksamhet. 

1. Vilka möjligheter upplever SVA-lärare för att nyttja elevernas modersmål som komplement i 
undervisningen? 

2. Vid nyttjandet av elevernas modersmål i undervisningen för SVA-lärare, vilka begränsningar 
torde finnas?  

3. Vilka strategier använder SVA-lärare och –elever för att inkludera modersmål i undervisningen? 

För att undersöka erfarenheterna och åsikterna kommer jag att intervjua 8 – 10 SVA- lärare från 
Gymnasiet och de befintliga högstadieskolorna i Västervik. Intervjun räknas ta ca 30 – 60 minuter. 

Jag börjar intervjun med några inledande frågor om undervisningsformen. Därefter följer frågor om 
dina upplevelser och attityder gentemot modersmålsanvändnig i klassrummet. Dina svar kan 
möjligtvis leda till uppföljningsfrågor. Intervjufrågorna kommer inte att innehålla några detaljer om 
din person eller om specifika elever utan går ut på att få en helhetsbild av arbetet i SVA- klassrummet. 
Intervjuarna spelas in på band som sedan kommer att skrivas ut av mig.  

Konfidentialitetet kommer att råda, vilket innebär att det endast är författaren till uppsatsen som vet 
att du är med i studien och att inget avslöjande personligt material kommer att publiceras. Allt 
material lagras endast till uppsatsarbetets slut och godkännande.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 

Resultatet som framkommit från intervjuerna kommer att avidentifieras med hänsyn till namn och 
persondata. Alla medverkande i studien kommer att anonymiseras. Efter godkännande kommer 
undersökningen att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och på Diva. Resultatet 
kommer även offentliggöras för en grupp studenter vid en opponering som sker innan godkännandet 
av studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

XXX, den 31 mars 2017 

Katja Winkler Boglárka Straszer 
Tel: XXX Tel: XXX 
XXX XXX Akademin humanoria och medier, 
Högskolan Dalarna  

 ______________________________
_________________________ 
Ort/ datum Underskrift informant 
 ______________________________ 
 Namnförtydligande informant  
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Bilaga 2 – intervjufrågor 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Vilken studieväg undervisar du?  

2. Viken nivå undervisar du?  

3. Hur länge har du undervisat? 

4. I vilka ämnen är du behörig? 

5. Vilket/vilka språk använder du i klassrummet?  

6. Vilka språk tillåter du i klassrummet? 

7. Uppmuntrar du dina elever att använda andra språk än svenska? Vilka? 

8. Tycker du att det är viktigt att dina elever använder sig av sitt 

modersmål som stöd vid inlärningen av svenska som andraspråk? Och i 

så fall när? Hur?  

9. På vilket sätt låter du eleverna använda modersmålet som stöd vid 

inlärningen av svenska som andraspråk?  

10. Upplever du att dina elever använder sig av modersmålet som stöd vid 

inlärningen av svenska som andraspråk? Och i så fall när? Hur?  

11. Får du stöd/ hjälp av andra, t.ex. modersmålslärare, kollegor eller tolk 

vid undervisningen?  

12. Känner du behov av mer kunskap inom område, t.ex. utbildning, stöd, 

etc. 

13. Samarbeta du med modersmålslärarna? I så fal när? Hur? 

14. Upplever du att det finns grupper i form av ålder, modersmål som tar 

hjälp av modersmålet mer eller mindre?  

15. Vilka språk talar du själv? 
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