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Uppsatsens syfte var att undersöka vilken uppfattning några gymnasielärare har om 
andraspråkselevers attityder till skriftspråket och jämföra dessa med de svar sex 
andraspråkselever givit i en tidigare genomförd studie (se Kanmert 2011). Studien 
syftade även till att undersöka lärares syn på, och attityder till, undervisning av 
andraspråkselever samt hur de bedömer elevernas förutsättningar att uppnå angivna 
kursmål. Studien har en kvalitativ ansats med fenomenografisk inriktning. Materialet 
samlades in genom intervjuenkäter innehållande öppna frågor samt flervalsfrågor.  
Resultatet visade att lärarnas uppfattning till största delen skilde sig från 
andraspråkselevernas. Det framgick också att ämneslärare tenderar att skjuta över 
upplevda svårigheter på eleverna. Likaså föreföll det som om en del ämneslärare är 
ovilliga att anpassa sin ämnesundervisning för att kunna möta andraspråkselevers 
behov liksom att majoriteten av informanter upplevde svårigheter i samband med 
undervisning av andraspråkselever. Endast ett fåtal lärare ansåg att deras 
andraspråkselever hade goda förutsättningar att uppnå angivna kursmål i deras 
respektive ämnen. De slutsatser som kunde dras av studien var att lärare troligen 
behöver samtala och interagera mer med sina andraspråkselever för att kunna skapa 
bättre relationer till dem samt att lärare behöver bli medvetna om sin egen roll vad 
gäller upplevda svårigheter i andraspråksundervisningen. Likaså verkar 
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andraspråkslärare och ämneslärare ha olika syn på vilken kunskapsnivå i svenska 
andraspråkselever bör ha uppnått när de börjar gymnasiet. Slutligen konstaterades 
att det krävs en förändring om skolan ska kunna leva upp till föreskrivna 
demokratiska värderingar; skolan bör ges mer resurser i form av personal och 
skolmateriel. Dessutom behöver alla lärare få utbildning i att undervisa 
andraspråkselever.  
 

 
Nyckelord: lärares attityder, andraspråkselevers attityder, skriftspråk, 
andraspråksundervisning, fenomenografi 
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1 Inledning 

Under det senaste decenniet har det förts en intensiv skolpolitisk debatt om huruvida 

flerspråkiga elever klarar att uppfylla de uppsatta målen i grund- och gymnasiekola. I 

media har vi sett intervjuer med politiker, lärare och elever som uttalat sig om sin syn 

på den aktuella skolsituationen. Som blivande andraspråkslärare berörs jag 

naturligtvis i hög grad av en sådan debatt och det är ett av skälen till varför jag under 

vårterminen 2011 valde att genomföra en studie (se Kanmert 2011) i mindre 

omfattning där sex slumpvis utvalda elever med svenska som andraspråk 

intervjuades. Studiens syfte var att undersöka vilka attityder, det vill säga vilken 

inställning, andraspråkselever på gymnasiet har till skrivande och det svenska 

skriftspråket. 

Ett annat skäl till att jag valde att göra denna studie är det faktum att ett stort 

antal andraspråkselever saknar tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet 

och de som klarar det misslyckas i stor utsträckning med att få ett slutbetyg från 

detsamma (SOU 2002: Mål i mun: förslag till handlingsprogram för svenska 

språket: betänkande). Jag har också mer än en gång hört gymnasielärare säga om 

andraspråkselever: ”De skriver ju alldeles för dåligt!” Att många andraspråkselever 

uppvisar resultat som inte är så bra som de borde vara, bekräftas av de olika 

undersökningar som gjorts av till exempel Skolverket. I en artikel i Dagens Nyheter 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-klarar-skolan-samst, 2011-02-12) 

rapporteras det, med hänvisning till Skolverkets siffror, att mer än hälften av de 

invandrarelever som kommit till Sverige sedan 1998 inte lyckas komma in på 

gymnasiet.  

Även om det självfallet inte går att generalisera utifrån en begränsad studie (se 

Kanmert 2011) som den ovan nämnda, pekade resultatet på att informanterna hade 

en hög ambition när det gällde att lära sig det svenska skriftspråket korrekt, att 

majoriteten av dem generellt ägde en relativt adekvat kunskap om stil och genrer 

samt att de uppvisade en medvetenhet om att behärskning av skriftspråket är av stor 

betydelse för deras framtidsutsikter. Ett sådant resultat gjorde mig nyfiken på hur 

lärare i sin tur uppfattar andraspråkselevers inställning till, och kunskaper om 

skriftspråket. Stämmer deras upplevelse av elevernas inställning till skriftspråket 

överens med elevernas egen och hur ser de på sina andraspråkselevers 

förutsättningar att uppnå angivna kursmål i deras respektive ämnen: svenska, 

svenska som andraspråk, främmande språk, samhällsorienterade ämnen, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-klarar-skolan-samst
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naturorienterade ämnen samt matematik.  Det är följaktligen resultatet från min 

tidigare studie som är den bakomliggande orsaken till att jag har valt att undersöka 

det område som redogjorts för ovan. Förutom detta ville jag ta reda på vilken 

upplevelse lärare har av att undervisa andraspråkselever. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilken uppfattning gymnasielärare har om 

andraspråkselevers attityder till skriftspråket och jämföra dessa med elevernas egna 

(se Kanmert 2011). Dessutom ämnar jag studera vilken uppfattning gymnasielärare 

har om andraspråkselevers kunskaper om skriftspråket. Därutöver syftar studien till 

att undersöka lärares syn på, och attityder till, undervisning av andraspråkselever 

samt hur de bedömer elevernas förutsättningar att uppnå angivna kursmål.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I Kapitel 2 Forskningsbakgrund sammanfattas för ämnet relevant litteratur. 

Tillvägagångssätt och underlag diskuteras i Kapitel 3 Metod och material. Därpå 

följer Kapitel 4 Resultat, analys och diskussion, där studiens resultat belyses genom 

tolkning, analys och diskussion. Kapitel 5 Avslutning, innehåller tre avsnitt: 

Avslutande reflektioner och diskussion, i vilket resultatet sammanfattas samt att dess 

implikationer diskuteras, Förslag till vidare forskning samt Metoddiskussion och 

metodkritik. 

 

2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel redogörs för statistik samt aktuell forskning inom ämnet svenska som 

andraspråk. 

 

2.1 Statistik och skolpolitik 
 
Elever med utländsk bakgrund uppnår inte lika bra resultat i skolan som de elever 

med svensk bakgrund. Det framkommer i en av Skolverkets lägesbedömningar 

(Skolverket 2000: Barnomsorg och skola i siffror 2000: Del 1 Betyg och 

utbildningsresultat. Skolverkets rapport 1103-2421;181). En utredning presenteras av 

SOU (2002, Mål i mun: förslag till handlingsprogram för svenska språket: 

betänkande) visar dessutom att knappt en fjärdedel av de elever som har svenska 

som andraspråk lämnar grundskolan med ett slutbetyg och att var femte 
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andraspråkselev saknar grundläggande behörighet till nationellt program på 

gymnasiet. Likaså framgår det av dessa siffror att en av fyra elever med utländsk 

bakgrund misslyckas med att få ett slutbetyg från gymnasieskolan.  

Därtill avslöjas i En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 

(Skolverket 2011)1,  hur slutbetygen i grundskolan våren 2011 utföll. Rapporten visar 

att de andraspråkselever, vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, nådde högst 

skolresultat av andraspråkseleverna. Detta gäller såväl i de fall eleven är född i 

Sverige som i de fall då eleven anlänt till Sverige före skolstart. De andraspråkselever, 

vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, uppnådde lägst resultat. 

Faktum är, menar Hyltenstam & Lindberg (2004:19) att andraspråksanvändare 

konstant befinner sig i underläge jämfört med majoritetsspråktalare och att en sådan 

verklighet speglar maktförhållandena i samhället. Likaledes anmärker Cummins 

(2001:92)  att samhället inte lägger någon större vikt vid frågor som rör rättvis 

utbildning och kulturell mångfald och att lärare därför behöver sluta upp på 

minoritetsgruppers sida genom att utmana de maktförhållanden som råder, både i 

samhälle och skola. Stier & Sandström Kjellin (2009:47) riktar även de skarp kritik 

mot dagens skolpolitik då de framhåller att gymnasieundervisningen övergår 

andraspråksinlärares språkliga förmåga. De menar att den undervisningsform som 

tillämpas idag förutsätter att alla elever har svenska kulturella referensramar. Den 

monokulturella undervisningsformen lägger därmed sten på börda för 

andraspråkselever. 

 

2.2 Attityder till andraspråkselever och 
andraspråkselevers attityder 
 

 En tydlig problematik när det gäller lärares syn på andraspråkselever och deras 

föräldrar framträder i Granstedts (2010) studie. Hennes resultat grundar sig på dels 

samtal med lärare, dels undersökning och analys av den forskning som genomförts 

inom området mångkulturella frågor i skolan. Det framgår av studien att 

uppfattningen bland lärare är att andraspråkselevers bristande studieresultat 

huvudsakligen är en följd av otillräckliga kunskaper i svenska språket men att även 

elevernas kulturella bakgrund upplevs som ett bekymmer. Med andra ord är den 

                                                 
1
 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%
3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2695 2011-11-
20 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2695
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2695


 

 

10 

 

gängse uppfattningen att andraspråkselever misslyckas med sina studier därför att de 

inte behärskar svenska som kommunikationsmedel, tankeverktyg och kulturbärare.  

Även om det förekommer att andraspråkselevers bakgrund ibland ses som en resurs, 

handlar det inte i första hand om att denna skulle vara en resurs för eleven själv, utan 

snarare för den svenska mångkulturella skolan. Därutöver anses den etniskt svenske 

läraren också utgöra ett problem på grund av dennes ovillighet eller oförmåga att se 

andraspråkelevers kompetens och positiva egenskaper. Inte heller elevernas föräldrar 

bedöms generellt äga fördelaktiga kvaliteter; de associeras med brister och problem 

(Granstedt 2010: 168 – 170). 

I sin avhandling Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i 

ungas berättelser om karriärer beskriver Lundqvist (2010) hur gymnasieelever med 

utländsk bakgrund ser på sina framtida karriärer. Hon följde, samt intervjuade, två 

avgångsklasser under ett års tid. Lundqvist (2010:19) är förvissad om att ungdomar 

med utländsk bakgrund har ett sämre socialt utgångsläge och att de generellt har 

svårare att få ett arbete än vad unga förstaspråksbrukare har. Resultatet från hennes 

studie avslöjar att de berörda andraspråkseleverna betraktar utbildning som helt 

avgörande för huruvida de ska röna framgång i sin strävan efter arbete. Eleverna är 

också av uppfattningen att de är sin egen lyckas smed och därför mycket medvetna 

om att det är de själva som bär ansvaret för sina skolresultat och sin framtid. Dock 

sätter dessa ungdomar inte likhetstecken mellan utbildning och anställning. De är 

inställda på att de kanske inte kommer att få ett arbete som motsvarar deras 

egentliga kompetens och att alla inte äger samma förutsättningar att slå sig in på 

arbetsmarknaden (Lundqvist:280). Något som Lundqvist (ibid:281) slår fast är att 

andraspråkelevernas syn på utbildning och arbete i högsta grad är pragmatisk och 

nyttobetonad, det vill säga att deras ambition framför allt är att uppnå ekonomisk och 

social trygghet. 

Cummins (2001:90) hänvisar till läraren B. Dudley Bretts insändare som denne 

skickat till tidningen Toronto Star (2/4 1994: B3). Brett efterfrågar längre 

undervisningstid på målspråket, i detta fall engelska, så att eleverna förmår tala 

flytande när de lämnar förberedelseklass och övergår till ordinär undervisning. Trots 

att Cummins upplever Bretts inställning till sina andraspråkselever som både positiv 

och empatisk, ifrågasätter han Bretts åsikt som verkar vara att det är 

andraspråkeleverna som äger problemet och att detta kan rättas till om de bara 

anstränger sig tillräckligt mycket för att lära sig engelska på en acceptabel nivå.  
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2.3 Andraspråksundervisning och språkpolicy 
 
I världen idag existerar en sällan tidigare skådad tvärkulturell kontakt såväl inom 

som mellan länder, skriver Cummins (2001:86). Han tillägger att även om 

mångkulturalitet inte är något nytt samhällsfenomen, så har migration historiskt sett 

aldrig förekommit i den utsträckning som den gör idag. En sådan situation har lett till 

att länder, städer och samhällen har tvingats konfrontera en rad förändringar men 

också problem som kanske inte alltid är så lätta att komma till rätta med. Cummins 

(2001:87) belyser problematiken primärt ur ett utbildningsperspektiv; han 

konstaterar att lärare och utbildningsansvariga hamnar i en svår belägenhet eftersom 

de nödgas finna svar på frågor som dessa: 

 

Vilka utbildningssätt är de mest effektiva för att lära tvåspråkiga elever 

majoritetsspråket i undervisningen och i samhället i stort? Vilken roll, om någon, 

ska elevens eget modersmål spela i utbildningssystemet? Vad krävs för att lära ut 

fler språk till majoritetseleverna så att dessa kan verka på ett effektivt sätt i en 

vidare europeisk eller global kontext? Hur ska man få bukt med de ständiga 

misslyckanden som präglat undervisningen av elever med en annan språklig och 

kulturell bakgrund än majoritetens? 

(Cummins 2001:87 – 88) 

 

Cummins (2001:89) understryker att lärare måste vidga sina perspektiv och 

omdefiniera sina roller, både individuellt och i grupp. Dessutom menar han att 

skolornas uppgift måste vara att ta hänsyn till ändrade demografiska och sociala 

förhållanden, annars kommer de att misslyckas i sitt uppdrag. Inte minst är det 

skolornas skyldighet att lära sig hur man undervisar andraspråkselever, elever vars 

bakgrund skiljer sig väsentligt från infödda elevers som har landets officiella språk 

som förstaspråk och för vilka läroplanen ursprungligen utarbetades. 

Andraspråkselever hjälps inte heller av att det tar minst fem år för dem att komma 

ifatt sina förstaspråkstalande klasskamrater studiemässigt. 

Einarsson (2009:96) upplyser om att det tar cirka två år för ett barn i skolåldern 

att lära sig tala ett fungerande vardagsspråk, ett språk som ibland kallas ytflyt. 

Däremot tar det avsevärt mycket längre tid för ett barn eller en tonåring att utveckla 

språket som tankeverktyg eller skolframgångsspråk, det vill säga att inläraren 

behärskar såväl ett nyanserat ordförråd som syntaktisk och stilistisk bredd. Vidare 
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betonar Stier & Sandström Kjellin (2009:46) orimligheten i det faktum att 

andraspråksinlärare inte enbart förväntas lära sig svenska utan tillika förutsätts 

kunna ta till sig undervisning som om svenska vore deras modersmål.  

Ansvaret för andraspråksundervisning kommer huvudsakligen att läggas på 

andraspråkslärarna, anser Cummins (2001:89), åtminstone så länge som det inte 

existerar någon heltäckande policy vad beträffar frågeställningar som berör språk och 

social mångfald. Han bedömer därför att andraspråkselever knappast kommer att 

erhålla en fullgod undervisning av sina övriga lärare, med vilka de ändå tillbringar 

största delen av sin skoltid. Cummins (ibid:90) sympatiserar med de grundskole- och 

gymnasielärare som känner frustration och förvirring på grund av de utmaningar och 

problem de möter i sin undervisning. Även om de flesta lärare känner sig säkra när 

det gäller att undervisa i sina respektive ämnen så upplever de att de saknar resurser 

för att hantera andraspråkselevers inlärning i dessa ämnen. 

En hel del förbättringar vad avser andraspråksundervisning skulle kunna 

genomföras, enligt Cummins (2001:92). Bland annat skulle lärarutbildningarna 

kunna innehålla viss undervisning i ämnet engelska2 som andraspråk samt att det 

skulle krävas av blivande skolledare som rektorer och studierektorer, att de kan visa 

upp dokumenterad erfarenhet av arbete med andraspråkselever. Därutöver är 

Cummins av åsikten att det är vitalt att skolans språkpolicy gäller alla lärare på 

skolan, inte endast för specialiserade språklärare. Detta ger vid handen att all 

undervisningspersonal måste informeras om relevant forskning, teori och praxis för 

att kunna uppnå en optimal undervisning av samtliga elever. 

Cummins (2001:98) poängterar att det mest grundläggande för att få elever, i 

synnerhet andraspråkselever, engagerade i sina studier är att de har goda relationer 

till andra, både till lärare och andra elever. Han markerar vikten av detta: ”Ingen är 

viktigare än läraren i den här processen.” (Cummins 2001:98. Citatet är kursiverat i 

originaltexten.) Läraren ska vägleda och stötta eleverna så att de förmår öka sitt 

självförtroende och stärka sin självkänsla.  

 

2.4 Tvåspråkighet och modersmålets inflytande på 
målspråket 
 

Två myter om tvåspråkighet har identifierats, beskrivits och avfärdats av Lindberg 

(2002:1 – 2). Myt nummer ett handlar om att det råder oenighet bland forskare 

                                                 
2
  Notera att det i Sverige gäller svenska som andraspråk. 
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huruvida modersmålet inverkar på andraspråksinlärares språk- och 

kunskapsutveckling. Detta är osant eftersom forskare idag är helt eniga om att 

andraspråkselever som går i skola i Sverige bör få använda det språk de behärskar 

bäst, nämligen sitt modersmål. Om de inte tillåts göra det kommer de oundvikligen 

att hamna efter i sin kunskapsutveckling. Myt nummer två säger att modersmålet 

inverkar negativt på andraspråksinlärning och även på elevernas kognitiva förmågor. 

Därför borde man satsa på att enbart lära eleverna målspråket. Myten avfärdas helt 

då forskning visar att parallell tvåspråkighet bland annat främjar kognitiv utveckling, 

metaspråkligt medvetande samt gynnar begreppsbildning, slutledningsförmåga och 

kreativt tänkande. Dock ska det noteras att denna forskning bygger på studier där 

andraspråksinlärare uppnått en nivå av målspråket som kan jämföras med de 

färdigheter de har i sitt förstaspråk. 

Ännu en andraspråksforskare som diskuterar modersmålets inflytande på 

andraspråksinlärning är Abrahamsson (2009:235) som observerar att många 

människor är övertygade om att kunskaper i modersmålet förhindrar inlärning av ett 

nytt språk. Han tillbakavisar sådana teorier samt påpekar att ingen skulle drista sig 

till att påstå att Anja Perssons kunskaper i slalom har inverkat negativt på hennes 

förmåga att köra störtlopp, snarare tvärtom. Enligt Abrahamsson (ibid:252) påvisar 

också forskning att andraspråksinlärares modersmål snarare utgör en resurs än ett 

hinder.  

Av samma åsikt är Holmegaard & Wikström (2004:540 – 542) som framhåller 

att förstaspråkselever har en stor fördel gentemot andraspråkselever eftersom de får 

bibehålla det språk de förvärvat under förskoleåldern. Andraspråkselever däremot, 

tvingas byta undervisningsspråk under sin utbildningstid och enligt författarna kan 

detta påverka deras fortsatta skolgång negativt i hög utsträckning. De anser även att 

ämnesintegrerad undervisning, det vill säga att svenskundervisningen kompletteras 

med andra ämnen som till exempel samhällskunskap eller historia, är ett måste för 

att andraspråkelever ska utvecklas studiemässigt. Dock noterar de att ämneslärare 

ibland är negativt inställda till andraspråkelevers medverkan i ordinarie 

ämnesundervisning på grund av deras begränsade förmåga att förstå innehållet i 

lärobokstexter (se Avsnitt 2.5, jfr Cummins 2001 och Kuyumcu 2004.). Tvärtom 

menar Holmegaard & Wikström att det är lämpligt för andraspråkselever att 

integreras i ämnesstudier när de avslutat en intensiv andraspråksundervisning i 

exempelvis förberedelseklass. På så sätt ges de möjlighet att tillägna sig 
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ämneskunskaper trots att full färdighet i andraspråket ännu inte uppnåtts. Likaledes 

skriver Bülov et al (1992:70) att ett utvecklande av språk och tanke kräver att 

andraspråksundervisning och ämnesundervisning kombineras. 

 

2.5 Genrekunskap 
 
Av den moderna genreteorin definieras genre som ”identifierbara mönster för 

språkanvändningen i sociala kontexter både i tal och skrift” (Kuyumcu, 2004:574). 

Vissa forskare som till exempel Kuyumcu (ibid:581), beskriver andraspråkselevers 

förutsättningar att behärska genrer som begränsade eftersom hon anser att de 

generellt är för dåligt utrustade med kunskaper om de skriftliga genrer som 

förekommer i Sverige. Därför hävdar hon att andraspråkselever behöver lära sig 

genrer explicit och att det är orimligt att förvänta sig att de ska kunna tillgodogöra sig 

genrekunskap genom implicit inlärning. Saknas en medvetenhet om de olika 

genrerna blir det näst intill omöjligt att bemästra de skriftliga uppgifter som 

förekommer i undervisningen, menar Kuyumcu.  

Likaså redogör Gibbons (2010:86) för explicit skrivundervisning, där 

skrivkonventioner och språkstrukturer lärs in på ett mer formellt och tydligt sätt. Det 

har varit vanligt att man i ett stort antal skolor har tagit för givet att elever lär sig 

behärska genrekunskap endast genom att läsa och skriva i olika genrer. Denna mer 

processorienterade inlärningsmetod som var förhärskande under 70- och 80-talen, 

och som satte eleven i centrum, har kritiserats av andraspråkslärare som finner 

metoden olämplig för andraspråkselever. Metodens förespråkare har antagit att barn 

på ett naturligt sätt tar till sig genrekunskap genom att läsa och skriva i skilda ämnen, 

på samma sätt som de en gång lärde sig tala. Anledningen till att andraspråkslärare 

motsätter sig metoden är att de anser den underblåsa sociala orättvisor. De menar att 

eleverna hamnar i underläge gentemot sina övriga klasskamrater eftersom de 

förnekas explicita instruktioner och förklaringar. Medan förstaspråkseleverna i regel 

förstår vad som förväntas av dem, gör inte andraspråkseleverna det. 

Kuyumcu (2004:574) lyfter fram två aspekter som bör beaktas vad gäller lärares 

pedagogiska tillämpning av genrekunskap i språkundervisningen: dels behöver 

eleverna kunna förstå sambandet mellan ett visst språkbruk och det sociala 

sammanhang där det förekommer, dels måste lärarna finna vägar att förmedla denna 

kunskap i praktiken. Vidare förklarar Kuyumcu (ibid:581) att andraspråksinlärares 

kulturella bakgrund ofta avviker från förstaspråksinlärares och att de därför kan bli 
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förvirrade när de konfronteras med skolans aktuella lärobokstexter. Många gånger är 

innehållet i läroböckerna strukturerat på ett för andraspråkseleverna obekant sätt 

och dessutom kan de nationella, kulturella, etniska och sociala konventionerna 

framstå som märkliga och svårbegripliga. Texterna är dessutom skrivna på ett språk 

som eleverna långt ifrån behärskar. 

Trots att det mellan olika genreskolor råder skilda uppfattningar i vissa frågor 

råder konsensus avseende genrekunskapens betydelse för inlärares läs- och 

skrivförmåga (Kuyumcu, 2004:581). 

 

3 Metod och material 

I detta kapitel beskrivs analysmetod och bakgrund till vald forskningsstrategi samt 

informanter och termer. 

 

3.1 Metodval 
 
Som utgångspunkt för analysarbetet i den här studien har jag valt att använda mig av 

fenomenografi då denna fokuserar på människors uppfattningar om sin omvärld, 

snarare än att den beskriver hur något faktiskt förhåller sig (Larsson 1986:12). Vidare 

bör studien ses som kvalitativ då dess genererade data har formen av skriven text. 

Denscombe framhåller att kvalitativa metoder huvudsakligen förknippas ”med 

forskningsstrategier som etnografi, fenomenologi och grundad teori, och med 

forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observation” (Dencombe 

2009:367). Enligt Denscombe (ibid: 368) kan en källa till kvalitativa data exempelvis 

utgöras av öppna frågor i ett frågeformulär. Han påpekar också att det inte är 

forskningsmetoden i sig som utmärker kvalitativa data utan snarare hur data är 

konstruerade (ibid 2009:367). Likaså framhåller Larsson (1986:8) att kvalitativa 

metoder kännetecknas av att forskaren försöker upptäcka de kategorier, 

beskrivningar eller modeller som mest sannolikt skildrar ett visst fenomen eller 

sammanhang. Andra metoder, menar Larsson, är anpassade till att behandla på 

förhand givna kategorier genom mätning eller testning. Han är också av åsikten att 

det viktiga för studenter är att välja den metod som lämpar sig bäst för just deras 

uppsatsproblem, inte att de ska välja den metod som generellt ses som den bästa 

(ibid 1986:8). 

Stukát (2005:32) gör gällande att det primära med kvalitativ forskning är att 

förstå och tolka resultat, inte att kunna generalisera, förklara och förutsäga desamma.  
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Även Denscombe (2009: 382) lyfter fram problematiken med generaliserbarhet vid 

användandet av kvalitativa metoder; ett flertal forskare ställer sig kritiska till att det 

skulle gå att generalisera ett kvalitativt resultat. Denscombe (2009:51) 

rekommenderar att man vid småskaliga undersökningar bör uppmärksamma hur 

representativt urvalet är och vara medveten om att det kan vara svårt att generalisera 

utifrån resultatet. Dock framhåller han att ett begränsat urval inte undergräver ett 

resultats giltighet förutsatt att begränsningen erkänns. 

Min personliga bedömning är att det torde vara orimligt att generalisera utifrån 

kvalitativa resultat. Emellertid håller jag för troligt att kvalitativa data generellt skulle 

kunna visa på möjliga trender och mönster, och att de på så sätt kan fungera som en 

vägvisare som leder forskningen vidare.  

 

3.2 Materialinsamling 
 
Den materialinsamlingsmetod jag valde representerades av intervjuenkäter, 

huvudsakligen bestående av öppna frågor men de innehöll också en del flervalsfrågor 

(se bilaga 2). Man kan därför säga att jag har använt mig av en kombination av 

strukturerad och ostrukturerad intervju (se Denscombe 2009:233 – 235, Stúkat 

2005:38 – 39). Vissa av de frågor som ingick i intervjuenkäten var utformade med 

hänsyn till min tidigare studie (se Kanmert 2011) i den meningen att det skulle vara 

möjligt att jämföra de svar lärarna gav i den här studien med de svar eleverna i min 

tidigare studie givit.  Övriga frågor som förekom i intervjuenkäten utformades för att 

passa den här studiens syfte. Därtill var intervjuenkäten konstruerad så att den kunde 

fyllas i med hjälp av dator och den distribuerades till informanterna via E-post. De 

hade två veckor på sig att besvara enkäterna. Tretton av sjutton intervjuenkäter 

besvarades och återsändes till mig och följaktligen utgjorde dessa underlag för min 

analys.  

Anledningen till valet av intervjuenkäter var att jag ville ge informanterna tid att 

tänka efter innan de formulerade sina svar. Å ena sidan kan man förstås hävda att 

direkta intervjuer, där man får mer spontana svar, bättre speglar informanternas 

åsikter. Direkta intervjuer genererar också längre och mer omfattande svar. Å andra 

sidan, när man som informant har fått tid att reflektera lite, händer det att man 

tänker: ”Oj, det där jag sa menade jag ju egentligen inte.” eller ”Det jag sa skulle 

kunna tolkas på ett helt annat sätt än vad jag avsåg.” Av den orsaken är jag av 

uppfattningen att genomtänkta, om än kortare svar än vad man erhåller i en öppen 
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muntlig intervju, är att föredra framför spontana eller ogenomtänkta sådana. Mindre 

omfattande svar i skriftlig form är enligt min uppfattning också ofta mer precisa och 

som jag bedömer det, inte lika lätta att missuppfatta eller feltolka som till exempel en 

inspelad, timslång muntlig intervju. Likaså, när data utgörs av en skriftlig intervju 

utgår man vid tolkning och analys från information som är skriven av informanterna 

själva, medan en transkriberad muntlig intervju i själva verket redan utgör ett tolkat 

underlag eftersom transkriberingen i sig innebär en slags tolkning av data. Eftersom 

data därmed så att säga tolkas två gånger finns risken att resultatets tillförlitlighet 

minskar. 

 

3.3 Beskrivning av de informanter som deltog i denna 
studie 

 
Den genomförda studien ägde rum på en mångkulturell gymnasieskola i 

Mellansverige. Jag valde den här skolan för min studie eftersom den tidigare 

undersökning (se Kanmert 2011) jag här hänvisar till genomfördes med elever på 

denna skola. Inledningsvis tillfrågades sjutton informanter (gymnasielärare) om de 

ville delta i studien och samtliga svarade ja. Dock besvarade och insände endast 

tretton av sjutton lärare intervjuenkäterna. Informantunderlaget utgjordes därmed 

av tretton gymnasielärare vilka undervisar i något eller några av följande ämnen: 

svenska, svenska som andraspråk, främmande språk, samhällsorienterade ämnen, 

naturorienterade ämnen samt matematik. Fyra av de tretton informanterna är lärare 

i ämnet svenska som andraspråk. På grund av att denna studie ägde rum på en 

mindre skola har jag i valt att inte specificera vilka ämneskombinationer lärarna har. 

Anledningen är att jag vill skydda deras identitet i den utsträckning det är möjligt. 

 

3.4 Beskrivning av de informanter som deltog i min 
tidigare studie  

 
Informantunderlaget i min tidigare studie (se Kanmert 2011) utgjordes av sex 

slumpvis utvalda gymnasieelever med svenska som andraspråk, det vill säga att 

samtliga har lärt sig svenska efter att de fyllde tre år oavsett om de är infödda eller 

invandrade svenskar. Informanterna representerades av tre flickor och tre pojkar 

vilkas namn är fingerade. Fatima och Obah kommer från Somalia och har somaliska 

som modersmål. Fatima har bott i Sverige i fyra år medan Obah är född i Sverige 

(dock har somaliska talats i hemmet och svenska är därför hennes andraspråk). 
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Maria är född i Finland med finska som modersmål och har bott i Sverige i åtta år. 

Aaron är född Tjetjenien, har tjetjenska som modersmål och har varit i Sverige i två 

och ett halvt år. Sharmaarke är från Irak, har arabiska som modersmål och är bosatt i 

Sverige sedan tre och ett halvt år. Mohammed är från Somalia, har somaliska som 

modersmål och har varit i Sverige i tre år. 

 

3.5 Analysmetod 
 
Eftersom jag var intresserad av att ta reda på lärares uppfattningar om 

andraspråkselevers attityder till skriftspråket samt deras syn på att undervisa 

andraspråkselever, föll mitt val på den forskningsstrategi som kallas fenomenografi. 

Skälet är att fenomenografin fokuserar på människors uppfattningar om sin 

omvärld, snarare än att den beskriver hur något faktiskt förhåller sig (Larsson 

1986:12). Larsson (ibid:13) nämner att forskare stött på problem i studier som berör 

pedagogik och att det därför krävdes ett annat sätt att närma sig forskningen på. 

Problemen bestod i att etablerade metoder tenderade att fokusera på hur någonting 

är, inte hur något uppfattas vara. Lösningen blev den fenomenografiska ansatsen 

vilken syftar till att finna innebörder, inte förklaringar, samband eller frekvenser. 

Med andra ord vill fenomenografer beskriva hur ”något framstår för dessa 

människor och inte hur något egentligen är” (ibid:13). 

Det existerar för närvarande tre olika pedagogiska områden där 

fenomenografiska studier genomförts och dessa är Fackdidaktiska studier 

(undersöker utgångspunkter i elevers resonemang i olika ämnen), 

Allmänpedagogiska studier (se nedan) samt Studier av utbildningseffekter 

(beskrivningar av uppfattningar används som kategorier för att skapa en helhetsbild 

vad avser utbildningsintegrering). Min studie hamnar under Allmänpedagogiska 

studier då detta område ”rör människors sätt att uppfatta övergripande fenomen med 

betydelse för utbildning” (Larsson 1986:16). I relation till denna forskningskontext 

belyser Larsson (ibid:17) något som är centralt inom fenomenografin, nämligen 

vikten av att upplysa människor om att inlärning kan ses och uppfattas ur flera olika 

perspektiv. 

När det gäller materialinsamling och analysmetod har jag implementerat 

följande vedertagna rutin för kvalitativa data: 1. Förberedelse av data som innebär att 

materialet säkerhetskopieras, att det sammanställs och organiseras i kompatibelt 

format och att det om möjligt arrangeras på ett sätt så att forskaren senare kan lägga 
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till noteringar och att det kodas i referenssyfte. 2. Förtrogenhet med data, där 

forskaren läser materialet om och om igen. 3. Tolkning av data, som innebär kodning 

av data och därefter kategorisering av dessa koder samt att identifiera teman och se 

samband mellan mönster (Denscombe 2009: 269). 

Enligt Larsson (1986:33) bör en fenomenografisk analys kännetecknas av att 

man letar efter det som inte sägs, alltså det som är underförstått, samt att man 

försöker upptäcka likheter och skillnader i informanternas svar (ibid:37). Det är 

följaktligen detta tillvägagångssätt jag har begagnat mig av när jag har arbetat med 

min analys. Därutöver påpekar Larsson (ibid:40) att ett konstruktivt sätt att avsluta 

en fenomenografisk studie är att föra en diskussion som sätter uppfattningar i 

relation till konkreta mål som till exempel utbildning. Han menar att det är angeläget 

att föra en sådan diskussion och anmärker att man inte kan utgå ifrån att en läsare 

drar sina egna slutsatser och att det därför är viktigt att författaren redogör för dessa. 

Således har jag valt att applicera denna procedur i min studie. Vidare säger Larsson 

(ibid:17) att den fenomenografiska ansatsen syftar till att öka människors 

medvetenhet och kunskap om vissa ämnen och områden, som att det förkommer 

olika perspektiv på till exempel inlärning. En sådan insikt skulle enligt honom kunna 

leda till att individer omvärderar sitt eget sätt att se på ett fenomen som inlärning och 

att de istället ser fördelen med en annan metod, vilket eventuellt skulle kunna leda till 

förbättrade studieresultat. 

I min studie har jag i princip följt de fyra steg som Denscombe (2009:373 – 374) 

anger för en tolkningsprocess: koda data, kategorisera dessa koder, identifiera teman 

och samband bland koder och kategorier samt utveckla begrepp och komma fram till 

vissa generella uttalanden. Initialt kodades intervjuenkäterna med olika beteckningar 

beroende på respektive informants undervisningsämne. Därefter identifierades och 

kodades kategorier som till exempel ”Lärares uppfattning om andraspråkselevers 

förmåga att skriva i olika genrer”. Nästa steg i tolkningsprocessen innebar att koda 

lärarnas uppfattning i förhållande till de frågor som förekom i intervjuenkäten (se 

bilaga 2), där kategorier som exempelvis ”positiv uppfattning” eller ”negativ 

uppfattning” genererades. Likaså kodades uttalanden där jag bedömde att något 

underförstått eventuellt kunde dölja sig. När detta var gjort sökte jag finna likheter 

och skillnader mellan kategorier och koder vilket innebar ett sökande efter teman och 

mönster i materialet. Ett av de mönster som uppträdde var att lärare generellt 

upplever svårigheter i samband med undervisning av andraspråkselever. Baserat på 



 

 

20 

 

ovanstående kom jag slutligen fram till vissa framträdande teman vilka representeras 

av de slutsatser som redovisas i Kapitel 5. 

Larsson (1986:38) berör den fenomenografiska analysens trovärdighet och 

kommenterar att det kan ifrågasättas om forskarens tolkning är rimlig, det vill säga 

att den inte speglar dennes privata uppfattning. Som en lösning på detta problem 

föreslår han att en oberoende, pliktmedveten bedömare ska granska 

intervjumaterialet. Dennes uppgift är att sammanföra intervjusvar och kategorier, 

vilket alltså var det sista steg forskaren utförde i sitt undersökningsarbete. När 

medbedömaren har avslutat sitt uppdrag jämförs dennes bedömning med forskarens 

för att det ska kunna avgöras i vilken utsträckning de överensstämmer. Emellertid 

framhåller Larsson (ibid:39) att det likväl alltid kommer att finnas en 

osäkerhetsfaktor vad beträffar kategorisystemets akribi och att denna osäkerhet 

endast förmår överbryggas av det förtroende läsaren hyser för forskaren. 

Nämnas bör att jag har valt att utelämna svaren på fråga nummer 5, 14 och 16 i 

intervjuenkäten, dels av utrymmesskäl, dels att svarsunderlaget i viss utsträckning 

inte kunde härledas till mitt syfte. Observera också att det endast är vissa avsnitt i 

Kapitel 4, Resultat, analys och diskussion, som relaterar till min tidigare studie 

(Kanmert 2011). 

En annan form av svarsalternativ som är vanlig inom attitydforskning, och som 

förespråkas av bland annat av Bijvoet och Fraurud (2008, se även Bijvoet 2007), är 

så kallade adjektivskalor eller unipolära skalor. Sådana adjektivskalor lämpade sig 

dock inte för denna studie eftersom de syftar till att relatera språkbruk till 

egenskaper, karaktärsdrag och utbildningsnivå. 

 

3.6 Termer och begrepp 
 
Begreppet attityd förekommer i studien och används i den betydelse som definierats 

av psykologerna Martin Fishbein och Icek Ajzen och som översatts av Ellen Bijvoet: 

”en benägenhet som inte är medfödd utan snarare inlärd att reagera på ett 

konsekvent sätt (t.ex. välvillig eller avvisande) i fråga om ett visst objekt, ett visst 

beteende o.s.v.” (Bijovet i Sundgren 2007: 114). Attityder består enligt auktoriteter 

inom detta område av tre komponenter: 1. Kognitiv, som representerar sanna eller 

osanna kunskaper, uppfattningar och föreställningar om attitydobjektet. 2. Affektiv, 

som speglar emotionella värderingar kopplade till kunskaper, uppfattningar och 

föreställningar. 3. Konativ, som innebär att individen är beredd att handla enligt sin 
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övertygelse, det vill säga sina föreställningar och värderingar (ibid 2007:115). 

Emellertid kan man förenklat säga att attityd i den här studien används i betydelsen 

inställning eller uppfattning. 

Ytterligare begrepp som används i studien är första- och andraspråkselever och 

första- och andraspråksinlärare. Enligt Lainio (2007:264) dras gränsen mellan 

första- och andraspråk vid tre års ålder. Inom andraspråksforskning definieras också 

termen andraspråk som det andra språk ett barn lär sig i livet. Således är det dessa 

definitioner som tillämpas i min studie. 

Vidare, i de sammanhang där det äger relevans, benämns informanterna som 

SvA-lärare alternativt ämneslärare. Med SvA-lärare avses lärare i ämnet svenska 

som andraspråk och med ämneslärare lärare i övriga kärn- eller karaktärsämnen. 

Informanternas respektive undervisningsämne har endast angivits i de sammanhang 

där det är relevant för analys och resultat. 

 

3.7 Etik 
 
Det existerar fyra huvudkrav som skyddar individen vid forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare ska informeras av forskaren 

om studiens syfte, vilken uppgift de har i projektet samt att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet beskriver att 

forskaren ska erhålla undersökningsdeltagares samtycke.  Vidare anges i 

konfidentalitetskravet att undersökningsdeltagare i största möjliga utsträckning ska 

ges konfidentialitet och att personuppgifter ska skyddas. Med nyttjandekrav menas 

att uppgifter som berör undersökningsdeltagare endast får användas i forskningssyfte 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

I min studie uppfylldes samtliga dessa krav. Informanterna garanterades 

anonymitet, försäkrades om att inte heller den aktuella skolan skulle komma att 

namnges i den publicerade studien samt upplystes om att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan i studien. Därtill informerades de om att studien kommer att publiceras i 

en offentlig databas, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), tillgänglig på internet. 

Informanterna tillfrågades om de ville delta i studien varvid de gav sitt samtycke. Jag 

har heller inte för avsikt att använda det insamlade materialet i något annat syfte än 

som underlag för den aktuella studien. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 4 Resultat, analys och diskussion 

Dispositionen i detta kapitel utgår dels från de frågor som förekom i intervjuenkäten 

men följer inte exakt samma ordning, dels grundar den sig på de kategorier som 

framträdde under analysens gång. I de avsnitt där lärares uppfattningar jämförs med 

de uppfattningar som andraspråkseleverna i min tidigare studie (se Kanmert 2011) 

hade, grundar sig min bedömning på huruvida majoriteten av de tretton lärarna 

uppvisade samma åsikt som majoriteten av de sex andraspråkseleverna. Det innebär 

till exempel att om nio lärare hade samma åsikt som fyra andraspråkselever i en viss 

fråga så har jag bedömt att lärarnas uppfattning stämde väl överens med elevernas. 

Om däremot nio lärare hade en annorlunda åsikt än fyra av andraspråkseleverna har 

jag bedömt att lärarnas uppfattning inte stämde väl överens med elevernas. 

I detta kapitel har jag inkluderat ett antal citat hämtade ur intervjumaterialet. 

För att ge ett enhetligt intryck återges citaten i form av blockcitat, oavsett om de 

innehåller mer än 40 ord eller inte. 

Följande avsnitt innehåller jämförelser mellan svaren från min tidigare studie 

(se Kanmert 2011) och de svar som genererats i denna studie: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4.1 – 

4.4.4, 4.5. 

 

4.1 Lärares uppfattning om andraspråkelevers 
attityder till skrivande i allmänhet 

 
Sju av tretton lärare uppfattade andraspråkelevers attityder till skrivande som 

positiv. Förekommande åsikter var till exempel att den positiva attityden främst 

gäller de elever som tänker sig att studera vidare samt att klagomål sällan hörs från 

eleverna inför skrivuppgifter.  

 

Jag upplever en positiv attityd till skrivande trots att det i de flesta fall syns 

tydligt vilka svårigheter de har med språket, speciellt korrekt stavning. 

 

Vidare upplevde tre lärare att elevernas attityder till skrivande varierar och att vilken 

inställning de har är individuell. Det kommenterades också att elevernas attityd kan 

vara positiv eller negativ oavsett vilken skolbakgrund de har men att individuell 

säkerhet överlag ger en mer positiv attityd till skrivandet. 

 

Varierande, troligen beroende på om de gillar att skriva eller inte. 
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Resterande tre lärare visade sig ha negativa erfarenheter av andraspråkselevers 

attityder till skrivande. En SvA-lärare kände att eleverna drar sig inför skrivuppgifter 

vilket hon härledde till deras bristfälliga språkkunskaper medan en ämneslärare 

bedömde att elevernas attityd är negativ eftersom de tycker att det är svårt och 

jobbigt att skriva. 

 

Upplever att de har problem med skriften och gärna gör direkta 

avskrivningar. 

 

I den mindre studie som jag hänvisar till i inledningen (se Kapitel 1, Kanmert 2011), 

fann jag att samtliga sex informanter hade en positiv inställning till skrivande då fyra 

av dem uppskattade att skriva till exempel brev, mejl och uppsatser medan två av 

dem tyckte om att göra det ibland (Kanmert 2011:6 – 7). Det ska tilläggas att dessa 

elever studerade på nationella program på gymnasiet och alltså inte på dåvarande 

IVIK (Individuella programmet, Internationell Klass), vilket skulle innebära att de 

hunnit tillägna sig en relativt hög nivå av målspråket. Följaktligen, när det gäller 

frågan om andraspråkselevers attityder till skrivande, visade sig elevers och lärares 

uppfattning stämma ganska bra överens då majoriteten av lärarna upplevde 

elevernas attityd som positiv. 

Som tydligt framgår har lärare olika uppfattning om elevers attityder till 

skrivande. Detta beror sannolikt på att de har olika erfarenheter av att undervisa 

andraspråkselever, att de har haft att göra med olika individer i sina respektive 

klasser men det skulle också kunna härledas till att de undervisar elever som har 

kommit olika långt i sin språkutveckling. Lärarnas olika uppfattning i den här frågan 

skulle också kunna bero på vilken pedagogik de använder sig av när de undervisar 

andraspråkselever. 

 

4.2 Lärares uppfattning om andraspråkselevers 
attityder till tal- respektive skriftspråk  

 
Sex lärare uppfattade att andraspråkselever anser att talspråk är det viktigaste att lära 

sig. Någon trodde så därför att det talade språket är det första som krävs för att 

integreras socialt, liksom att det är relevant att behärska för att kunna kommunicera 

med till exempel sjukvård, myndigheter och lärare. En annan reflektion var att 

situationer som kräver skrivande kan man ”styra” över genom att undvika dessa eller 

genom att be någon om hjälp. Likaså förmodades att elever inledningsvis prioriterar 
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det talade språket men att de, varefter deras språkkunskaper utvecklas, mer och mer 

börjar prioritera skriftspråket. Att de elever som talar bra även skriver bra och att de 

elever som inte talar så bra skriver sämre, var något som en lärare tyckt sig lägga 

märke till. 

 

Förmodligen talad svenska eftersom det är det första som krävs för att 

integrera med andra människor socialt sett. Det är även viktigt i kontakt med 

sjukvård, myndigheter, kommunicera med lärare, skaffa sig vänner osv. 

 

Av annan åsikt var fyra lärare som höll för troligt att både tal- och skriftspråk är lika 

angeläget för eleverna att lära sig. Det noterades att eleverna oftast är ambitiösa och 

villiga att förkovra sig i både muntlig och skriftlig produktion. Därutöver betonades 

att elevernas preferenser är mycket individuella och att dessa möjligen kan kopplas 

till sociala och kulturella traditioner, till exempel tal- respektive skriftkultur. 

 

Både och. De är oftast ambitiösa att vilja förkovra sig i både muntlig och 

skriftlig produktion. 

 

I den mindre studie jag genomförde (se Kanmert 2011) framkom att samtliga sex 

informanter ansåg att det är lika angeläget att kunna både talad och skriven svenska, 

en uppfattning som endast fem av lärarna i den här studien hade. Således stämde 

lärarnas och elevernas åsikter inte särskilt väl överens i den här frågan. Som tidigare 

nämnts (se Avsnitt 4.1) studerade emellertid de andraspråkselever som ingick i min 

undersökning på nationella program när projektet genomfördes och borde 

följaktligen ha hunnit inse betydelsen av skriftspråklig behärskning. Dock torde 

förmågan att kunna kommunicera muntligt med sin omgivning vara det mest 

centrala för vem som helst som kommer till ett främmande land. 

Vidare ansåg en lärare att preferenser vad avser tal- respektive skriftspråk kan 

härledas till elevernas sociala och kulturella bakgrund och sådana faktorer äger 

rimligen relevans. Dessutom har vissa kulturer historiskt dominerats av en muntlig 

tradition och elever med sådana rötter skulle förstås kunna vara benägna att 

prioritera talspråk. 
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4.3 Lärares uppfattning om andraspråkselevers 
förmåga att skriva i olika genrer 

 

4.3.1  Skriva talspråk 
 
På frågan om de uppfattar att andraspråkselever generellt anser att det är i sin 

ordning att använda talspråk när de skriver svarade sju lärare ja. Ett omdöme var att 

eleverna tycker att det viktigaste är att läsaren förstår innehållet och för dem duger 

därför talspråk. Någon anmärkte också att eleverna använder många slangord på 

både svenska och engelska och att de saknar insikt i att sådant språk inte lämpar sig 

som skriftspråk.  Vidare berättade en SvA-lärare att eleverna ibland skriver talspråk i 

sina texter men när hon informerar dem om att det finns talspråk och skriftspråk, och 

rättar uppgifterna utifrån detta, så protesterar inte eleverna. 

 

De använder många talslangord på både svenska och engelska och saknar 

insikt i att det inte är ett språk som lämpar sig som skriftspråk. 

 

Av informanterna var det tre som inte upplevde att eleverna skriver talspråk. En SvA-

lärare förklarade att hon arbetar med elever som inte behärskar svenska tillräckligt 

bra för att de ska kunna göra ett aktivt val mellan tal- och skriftspråk. 

 

Jobbar med elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att göra ett 

aktivt val mellan att använda tal- eller skriftspråk. 

 

Av resultatet framkom att lärarnas åsikter inte stämde särskilt väl överens med de 

attityder eleverna visade prov på i min tidigare studie (se Kanmert 2011), då sju 

lärare ansåg att eleverna begagnar sig av talspråk när de skriver, medan det i min 

studie uppenbarades att fyra av sex elever var fullt på det klara med att talspråk inte 

hör hemma i skriftspråket. Här bör dock uppmärksammas att lärare och 

andraspråkselever kan ha olika syn på vad talspråk innebär. Likaså är det troligt att 

talspråk och slang också förekommer i skriftspråk hos elever med svenska som 

förstaspråk.  Även SvA-lärarens uttalande tyder på att andraspråkselever är 

mottagliga för information om tal- och skriftspråk då de inte protesterar när hon 

rättar deras uppgifter. 

Därtill nämnde en av SvA-lärarna att eleverna saknar insikt i att slangord inte 

lämpar sig för skriftspråk. Samtidigt svarade en annan SvA-lärare att hon inte kunde 
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uttala sig i frågan, eftersom hon arbetar med elever som inte behärskar svenska 

tillräckligt bra för att de ska kunna göra ett aktivt val mellan tal- och skriftspråk. Det 

som är intressant här är att båda SvA-lärarna undervisar andraspråkselever som 

ännu inte nått så hög språklig nivå i svenska och likväl tycker sig endast en av dem 

kunna ha en åsikt om den aktuella frågeställningen.  

 

4.3.2  Behärskning av skrivkonventioner 
 

När det handlar om andraspråkselevers förmåga att anpassa en text till avsedd 

mottagare och om de vet när de ska använda formell respektive informell stil var 

majoriteten av lärarna relativt eniga om att så inte är fallet. Åsikter som framfördes 

var att eleverna generellt är medvetna om att det finns olika språkliga stilvalörer men 

att de är mycket osäkra när det gäller vilket språk som passar i en given situation och 

att unga människor i princip är ovana att använda formella ord och fraser. Därutöver 

nämndes att inlärning av ett nytt språk är en process och att det kan vara svårt att 

lära sig när man ska använda formell eller informell stil, liksom att anpassa texten 

efter mottagare. Det påpekades att detta kan vara svårt även för elever som har 

svenska som modersmål. Ytterligare en åsikt som framfördes var att det är besvärligt 

för andraspråkselever att göra skillnad på genrer och att det är ännu mer komplicerat 

för dem att skriva i olika genrer. En annan upplevelse var att eleverna försöker hänga 

med så gott de kan och om de inte kan gör de inte skrivuppgiften eller underlåter att 

lämna in den. Denna ämneslärare medgav även att hon inte tänkt på att ett dylikt 

beteende kan bero på att eleverna saknar behärskning av genrekunskap. 

 

Min syn är att de försöker hänga med så gott de kan och kan de inte så gör de 

inte uppgiften eller de lämnar inte in uppgiften. Har inte tänkt på att det kan 

bero på detta som du nämner här. 

 

Därutöver bedömde en annan ämneslärare att han hade svårt för att uttala sig om 

andraspråkelevers genrekunskap men kommenterade att han brukar gå igenom hur 

olika texter skrivs innan han genomför uppgifterna och att de flesta elever då brukar 

hänga med. Ytterligare en annan ämneslärare, å sin sida, konstaterade att berörda 

elever läser svenska som andraspråk och att hon inte undervisar i den kursen. 

 

Aktuella elever läser SV2 och jag undervisar inte i den kursen. 
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Majoriteten av lärarna upplevde alltså att andraspråkselever har svårt för att tillämpa 

vedertagna skrivkonventioner och deras åsikt delas av Kuyumcu (2004:581, se 

Avsnitt 2.5), som framhåller att andraspråkelevers förutsättningar att behärska 

genrer är begränsade eftersom de saknar nödvändiga kunskaper om det svenska 

genresystemet. Därtill betonar hon att om andraspråksinlärare saknar en 

medvetenhet om de olika texttyper som förekommer i Sverige, blir det i stort sett 

omöjligt för dem att klara av de skriftliga uppgifter som krävs i skolan. Vad mera är, 

andraspråksinlärarna behöver även känna till användningsbestämda varieteter som 

till exempel register och stil (Bijvoet & Fraurud 2008). 

Den uppfattning som redovisades av en ämneslärare var att eleverna försöker 

hänga med så gott det går och om det blir för svårt lämnar de inte in uppgiften. 

Dessutom hade läraren inte reflekterat över att elevernas beteende kunde bero på att 

de brister i kunskap om genrer. Här finns tre saker som bör uppmärksammas. För 

det första kan det tyckas att andraspråkselever inte ska behöva ”försöka hänga med” i 

undervisningen; det antyder att undervisningsnivån är anpassad till de elever som 

har svenska som förstaspråk. Förutsatt att de direktiv som anges i Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna beaktas, bör alla elever få utgå ifrån sina individuella 

förutsättningar:  

 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 

Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste 

ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.  

 (Lpf 94:4) 

 
För det andra undrar man vad som händer när eleverna ”inte lämnar in uppgiften”; 

får de lämna in den senare eller behöver de inte lämna in den alls? För det tredje 

säger sig läraren inte tidigare ha tänkt på att elevernas skrivproblem eventuellt skulle 

kunna relateras till deras okunnighet om hur genresystemet implementeras. Denna 

hennes reflektion samt hennes övriga resonemang visar i hur stort behov lärare 

(undantaget andraspråkslärare) är av fortbildning som behandlar undervisning av 

andraspråkselever. Cummins (2001:99, se Avsnitt 2.3) säger att lärare som 

undervisar i dagens grundskola och gymnasium känner sig förbryllade och 

frustrerade eftersom de inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa 

andraspråkselever. Vad mera är, han förespråkar ivrigt att alla lärare på en skola ska 

få fortbildning i form av information vad gäller teori och praktik inom 
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andraspråksforskningen. Cummins understryker också att lärare måste förstå hur 

vitalt det är att skapa en inlärningsmiljö där andraspråkselever kan agera som aktiva 

deltagare.  

Värd att belysa är den kommentar en ämneslärare gav som svar på frågan om 

andraspråkelevernas medvetenhet om skrivkonventioner: ”Aktuella elever läser Sv 2 

och jag undervisar inte i den kursen”. Hon kan självfallet ha missförstått frågan men 

om så inte är fallet skulle hennes uttalande eventuellt kunna betyda att hon inte anser 

det vara hennes sak att undervisa andraspråkselever i genrekunskap. En sådan 

inställning skulle i så fall motsäga det som Cummins (2001: 93) slår fast, nämligen 

att samtliga lärare behöver ta ansvar för alla elevers lärande; alla inkluderar alltså 

även andraspråkselever. Dessutom framhåller Holmegaard & Wikström (2004:540 – 

542, se Avsnitt 2.4) att ämnesintegrerad undervisning är ett måste för 

andraspråkselever. Likväl noterar de att ämneslärare ibland är negativt inställda till 

andraspråkselevers medverkan i ordinarie ämnesundervisning på grund av deras 

begränsade förmåga att förstå innehållet i lärobokstexter. 

 

4.4 Lärares uppfattning om andraspråkelevers 
inställning, upplevelser och preferenser avseende 
inlärningsstrategier, känslor, språkval och 
motivation 

 

4.4.1  Inlärningsstrategier 
 
Informanterna visade sig ha varierande uppfattningar om vilka inlärningsstrategier 

andraspråkselever föredrar. Bland annat noterades att de lyssnar mera än skriver 

anteckningar och att eleverna i hög utsträckning förlitar sig på bild- och ljudminne. 

 

Jag upplever att de i hög utsträckning förlitar sig till bild- och ljudminnet 

samt genom samarbete med andra elever, helst från samma språkgrupp. 

 

En lärare angav övning i grammatisk korrekthet som den inlärningsstrategi 

andraspråkelever generellt föredrar medan en annan betonade att 

inlärningsstrategier är individuella för varje elev. Någon uppfattade även att eleverna 

föredrar att lära sig genom övningar och andra uppgifter som lärare ålägger dem. 

Synpunkten att andraspråkselever föredrar inlärningsstrategier som tal, läsning, 

skrivande samt mycket stöd av lärare och mycket förklaringar, gavs av en SvA-lärare.  
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Tala, läsa, skriva, mycket stöd av lärare, mycket förklaringar både enskilt och 

i grupp. 

 

Därutöver ansåg en annan SvA-lärare att elevernas inlärningsstrategi är att skriva av 

texter, vilket tillåter dem att upptäcka mönster, strukturer, ordföljd och stavning 

medan en ämneslärare uppgav att eleverna föredrar att lära sig genom att kopiera 

texter. 

Först skriver eleverna av texter och ser då mönster, strukturer, ordföljd och 

stavning. Sedan stryker eleverna under nya ord, använder lexikon, frågar 

lärare osv. 

 

I detta sammanhang står det klart att lärarnas uppfattning om vilka 

inlärningsstrategier andraspråkselever föredrar huvudsakligen stämde dåligt överens 

med elevernas (se Kanmert 2011). Det framkom att andraspråkselever ger företräde 

åt strategier som att chatta på nätet, läsa internetsidor där de översätter svåra ord till 

sitt modersmål samt bokläsning och övningsskrivande. Likaså beskrevs lärarstöd som 

en viktig faktor för inlärning. Det bör således uppmärksammas att 

andraspråkslärarna verkar vara de som har bäst uppfattning om vilka 

inlärningsstrategier andraspråkelever i allmänhet föredrar. Om det förhåller sig så 

vore det inte särskilt konstigt med tanke på att SvA-lärarna uteslutande undervisar, 

och interagerar, med andraspråkselever hela dagarna. Det torde innebära att de i 

större utsträckning än ämneslärarna ges möjlighet att skapa relationer till de elever 

som kommer från andra kulturer. Sålunda ger detta vid handen att dessa 

ämneslärare, sämre förutsättningar till trots, kanske borde försöka lära känna sina 

andraspråkselever bättre. Enligt Cummins (2001:98) finns det inget som är viktigare 

än den roll läraren spelar för eleverna när det handlar om inlärning och engagemang. 

Det går naturligtvis att invända att elevers inlärning och engagemang snarare hör 

ihop med vilken kompetens en lärare har och inte med vilken relation denne har till 

eleverna. Som Cummins ser det bör emellertid förmågan att skapa en relation till 

eleverna i högsta grad ingå i en lärares kompetens. 

Vidare uppgav andraspråkseleverna lärarstöd som en väsentlig faktor vid 

inlärning. Följaktligen skulle det eventuellt kunna finnas skäl att undra hur väl 

lärarstödet till andraspråkselever kan fungera, om det förhåller sig så att lärare inte 

känner till vilka inlärningsstrategier de föredrar. För att kunna utföra sitt uppdrag 
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måste lärare dessutom bli varse, påpekar Cummins (2001:99), att de också är elever i 

den meningen att de behöver lära sig om sina elevers kultur, bakgrund och 

kunskaper. 

 

4.4.2  Känslor 
 
Åsikter som förekom var att elever som är svaga i språket säkert tycker att det är lite 

jobbigt och svårt men också att det finns elever som upplever skrivuppgifter som 

roliga och utmanande. En lärare uttryckte också att det är svårt att veta vad eleverna 

tycker och tänker innerst inne om de aldrig berättar hur de känner inför uppgiften. 

 

Kul när man förstår skrivuppgiften. Tråkigt om man inte förstår och det är 

alldeles för svårt. Vad eleverna tycker och tänker innerst inne är svårt att 

veta om de aldrig berättar hur de känner inför uppgiften. 

 

Likaså framhöll någon att hon varken sett negativa eller överdrivet positiva yttringar 

hos eleverna medan någon tyckte att eleverna för det mesta är engagerade och 

positiva. 

 

Jag har varken sett negativa eller överdrivet positiva yttringar, de angriper 

uppgifterna med samma inställning som övriga elever. 

 

Sex informanter upplevde dock att andraspråkselever tycker att det är jobbigt med 

skrivuppgifter. 

 

Upplever att de tycker det är jobbigt och därför helst kopierar text. 

 

Det nämndes att eleverna ibland säger att de tycker att uppgifterna är jobbiga, om de 

överhuvudtaget säger något. Nervösa och oroliga, var ord som användes för att 

beskriva andraspråkelevernas känslor. 

 

Jag tror att de i de flesta fall upplever att det är jobbigt och att de kan bli 

både oroliga och nervösa.  

 

Resultatet från min tidigare studie (se Kanmert 2011) avslöjade att majoriteten av 

eleverna kände sig nervösa inför skrivuppgifter. Följaktligen stämmer lärarnas 

uppfattning om elevernas känslor inte särskilt väl överens då endast sex av tretton 
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lärare uppfattade att eleverna kände oro och nervositet när de får en skrivuppgift. 

Därutöver finns anledning att beröra följande: Formuleringen ”att elever som är 

svaga i språket säkert tycker att det är lite jobbigt” antyder antingen att läraren 

kanske inte vet hur det förhåller sig, eftersom ordet säkert skulle kunna insinuera 

osäkerhet, eller att hon eventuellt har erfarenhet av svaga elever som upplever att 

skrivande är jobbigt. Dessutom säger någon att det är svårt att veta ”vad eleverna 

tycker och tänker innerst inne om de aldrig berättar hur de känner inför uppgiften”. 

Dessa uttalanden ger möjligen en vink om att lärare inte ger sig tid att kommunicera 

med sina andraspråkselever tillräckligt och därför inte känner till hur de upplever 

olika undervisningsmoment. Cummins (2001:90) menar att den syn som lärare och 

skolan ofta har är att det är andraspråkseleverna som äger och ska lösa problemet 

genom att anstränga sig mer och att lärare och skola på så sätt skjuter ansvaret ifrån 

sig. 

  

4.4.3  Språkval 
 
En av frågorna i intervjuenkäten handlade om vilket språk lärarna trodde att 

andraspråkseleverna helst skulle skriva på i skolan om de fick välja. Sju av tretton 

lärare antog att eleverna vill skriva både på svenska och sitt modersmål. Två lärare 

gissade på enbart svenska, en lärare på elevernas modermål och en på svenska och 

engelska.  

I det här fallet stämde lärarnas uppfattning väl överens med 

andraspråkselevernas preferenser vad gäller det respektive de språk de föredrar att 

skriva på i skolan eftersom fyra av sex elever föredrog både svenska och sitt 

modersmål (se Kanmert 2011). 

 

4.4.4  Skäl till att behärska ett korrekt skriftspråk 
 
Majoriteten av lärarna bedömde att vidareutbildning var en hög motivationsfaktor, 

varför deras uppfattning stämde väl överens med elevernas. Emellertid var det 

knappt hälften av informanterna som trodde att andraspråkeleverna betraktade 

möjligheten att få ett arbete som en anledning till att lära sig ett korrekt skriftspråk. 

I min tidigare studie (se Kanmert 2011) framkom att andraspråkseleverna såg 

möjligheten att få ett arbete samt en högskole- eller universitetsutbildning som de 

främsta skälen till att vilja lära sig ett korrekt skriftspråk.  
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Resultatet i Lundqvists (2010:19) avhandling åskådliggör det faktum att 

andraspråkselever betraktar utbildning som helt avgörande för huruvida de ska få ett 

arbete. Det framgår också att andraspråkselever har en mycket pragmatisk och 

nyttobetonad syn på utbildning och arbete (ibid:281). 

 

4.5  Lärares syn på modersmålsträning  
 
Så många som tolv av tretton lärare var överens om att skrivträning på 

andraspråkselevernas respektive modersmål skulle kunna påverka hur de presterar 

skriftligt. Samtliga SvA-lärare var övertygade om att skrivträning på modersmålet har 

en positiv inverkan på hur elever presterar skriftligt på målspråket. Ett par av dem 

trodde också att det eventuellt skulle kunna påverka prestationsförmågan om man 

undervisade om genrekunskap, formellt/informellt språk och strukturer på elevernas 

modersmål. 

 

Absolut! Genom att bli medveten om sitt sätt att skriva på sitt eget trygga 

språk, tror jag att de finner en självsäkerhet i just själva skrivandet. De lär sig 

att producera bra texter ur olika genrer utan att målspråket står i deras väg. 

När de sedan övergår till att skriva på målspråket blir bara det språket ett 

hinder, skrivkunskapen har de ju redan! Jag tror att det gynnar elevernas 

skriftspråksutveckling i en mycket positiv riktning. 

 

I det här fallet visade sig majoriteten av ämneslärarna vara av samma åsikt som SvA- 

lärarna då de bland annat framhöll att goda kunskaper i modersmålet ger 

förutsättningar att behärska ett främmande språk. Någon påpekade också att 

forskning visar att modersmålsträning har en positiv inverkan på 

inlärningsprocessen av ett målspråk. 

 

En god grund i modersmålet förbättrar möjligheterna att uttrycka sig på ett 

främmande språk. 

 

Däremot ansåg inte samtliga andraspråkselever (se Kanmert 2011) att det skulle 

gynna deras skrivinlärning på svenska om de samtidigt fick skrivträning på sitt 

modersmål. Tre av dem var direkt emot det medan övriga tre trodde att det skulle 

hjälpa dem. Följaktligen stämde lärarnas åsikt inte helt överens med elevernas. I det 

här fallet skulle elevernas svar kunna tyda på att det inte går att generalisera när det 
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gäller andraspråksundervisning eftersom de, liksom förstaspråksinlärare, uppvisar 

olika preferenser vad avser inlärningsstrategier. 

I den här frågan finner dock lärarnas uppfattning stöd i aktuell forskning då 

forskare idag är helt eniga om att andraspråkselever bör få använda sitt modersmål i 

skolan (Lindberg 2002:1 – 2). Vidare poängterar Abrahamsson (2009:252) att 

andraspråksinlärares modersmål snarare bör ses som en resurs än ett hinder. 

 

4.6 Lärares syn på sina förutsättningar att undervisa 
andraspråkselever samt upplevda svårigheter i 
undervisningen och vad man kan göra åt dem 

 

4.6.1  Förutsättningar  
 
Fem ämneslärare rapporterade att deras lärarutbildning inte givit dem de 

förutsättningar de behöver för att kunna undervisa andraspråkselever optimalt. Ett 

par lärare kommenterade att deras utbildning överhuvudtaget inte behandlat detta 

ämne.  

 
Ingick inget av detta i min utbildning. 

 

Därutöver var det sju lärare, fyra ämneslärare och tre SvA-lärare, som ansåg att de 

delvis fått relevanta kunskaper i sin lärarutbildning. Endast en SvA-lärare kände att 

hennes lärarutbildning försett henne med tillräckliga förutsättningar för att kunna 

undervisa andraspråkselever optimalt. Dock hänvisade hon här till både sin 

utbildning och sin arbetslivserfarenhet. 

 

Utbildning och den erfarenhet som jag har fått genom att arbeta. 

 

Det kan tyckas något oroväckande att tre av fyra behöriga SvA-lärare bedömer att de 

saknar tillräcklig utbildning för att undervisa andraspråkselever optimalt, eftersom 

det indikerar att kurserna i SvA som ingår i lärarutbildningen inte är av önskvärd 

omfattning. Två av ovan nämnda SvA-lärare är också relativt nyutexaminerade, vilket 

pekar på att deras erfarenheter inte gäller någon tidigare utbildning, utan snarare 

den som för närvarande är aktuell.  

Sannolikt är att de fem ämneslärare som uppgav att de saknar adekvat 

utbildning helt naturligt känner sig otillräckliga och frustrerade vad gäller 

undervisningssituationer som inkluderar andraspråkselever. Sådana omständigheter 
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är olyckliga eftersom de tenderar att påverka både lärare och elever negativt. 

Cummins (2001:89, se Avsnitt 2.3) hävdar att det blir andraspråkslärarna som 

kommer att åläggas ansvaret för andraspråksundervisning så länge det saknas en 

heltäckande policy som behandlar språk och social mångfald. Därför, menar han, 

kommer andraspråkselever knappast att erhålla en fullgod undervisning av sina 

övriga lärare, trots att de tillbringar större delen av sin skoltid tillsammans med dem.  

 

4.6.2  Upplevda svårigheter och vad man kan göra åt dem 
 
Tolv av tretton lärare sade sig uppleva svårigheter i samband med sin undervisning 

av andraspråkselever. Problem som beskrevs av ämneslärare var till exempel att det 

är svårt att förstå vad eleverna säger, att de ligger på olika kunskapsnivå och att det 

därför är svårt att veta vilken språklig nivå man ska välja samt 

koncentrationssvårigheter, rastlöshet och tystnad. 

 

Att de inte förstår vad man säger. 

 
Vet inte om koncentrationsproblematiken har med detta att göra. Och att de 

inte är så noga med att visa mig vilken kunskap de har i mina ämnen. De blir 

antingen väldigt rastlösa eller tysta. Det är olika. 

 

Utöver detta nämndes av SvA-lärare att det kan vara svårt att förmedla kunskap till 

elever som inte behärskar undervisningsspråket fullt ut, i synnerhet om de inte har 

grundläggande kunskaper från sitt hemland eller tidigare skolgång i Sverige. SvA-

lärare såg framförallt bristen på resurser som ett bekymmer och därför efterfrågades 

mer personal i form av modersmålslärare och specialpedagoger. Vidare utgjorde 

avsaknad av lämpligt undervisningsmaterial ett problem. 

 

Handledning av modersmålslärare och kanske samverkan med 

modersmålsundervisning kunde vara till stor hjälp. Tyvärr saknas ju 

modersmålslärare till många språk och modersmålslärarresurser på 

gymnasiet är dessutom mycket begränsade. 

 

En SvA-lärare framhöll att alla lärare borde ha någon form av utbildning för att 

kunna möta andraspråkselevers behov. Hon föreslog att skolan skulle kunna erbjuda 

lärare kurser för att komplettera sina utbildningar och upplyste om att många skolor 

använder sig av en flerspråkig språkcoach vilken fungerar som ett stöd för övriga 

lärare vad gäller undervisningen av andraspråkselever. Därutöver skulle en 
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språkverkstad enligt henne vara ett utmärkt sätt att stärka elevernas 

andraspråksinlärning. 

 

Alla lärare borde ha någon form av utbildning för att möta 

andraspråkselevers behov. Skolan skulle kunna erbjuda lärare kurser för att 

komplettera sina utbildningar. 

 

Några ämneslärare menade att gymnasiekurserna vållar problem för 

andraspråkselever, eftersom de slussas in för snabbt på gymnasiet utan de 

språkkunskaper som krävs för gymnasiala studier, och att de därför inte klarar av det 

formella språk som finns i litteraturen. Lärarna menade också att andraspråkselever 

behöver mer förberedelse inför gymnasiet och att övriga elever som är födda i landet 

har förberett sig i nio år. 

 

I mina ämnen ingår tillämpning av en stor mängd stoff. Detta vållar 

problem. Vidare slussas dessa elever snabbt in på gymnasiet utan de 

språkkunskaper de behöver för gymnasiala studier och klarar därför inte av 

formellt språk som finns i litteraturen. De behöver mer förberedelse inför 

gymnasiet. Övriga elever är födda i landet och har haft nio år. 

  

Av den här redogörelsen framstår några punkter som intressanta. Som framgår ovan, 

gav en SvA-lärare konkreta förslag på vad skolan kan göra för att möta 

andraspråkselevers behov och därigenom förbättra undervisningssituationen. 

Hennes tankegångar ligger helt i linje med Cummins (2001:89, se Avsnitt 2.3) som 

framhåller att det är skolornas skyldighet att lära sig hur man undervisar 

andraspråkselever.  

Det förefaller å ena sidan som om SvA-lärarna inte upplever sig ha problem med 

eleverna i sig i den meningen att de inte förstår vad de säger eller att de bedömer att 

de har koncentrationssvårigheter. Snarare verkar det som om SvA-lärarna i huvudsak 

uppfattar att deras undervisningssvårigheter är relaterade till bristande resurser och 

att en ökad tillgång vad avser främst personalresurser, men även materiella 

hjälpmedel, skulle lösa deras problem. Å andra sidan uttrycker några av 

ämneslärarna att de har besvär med att förstå eleverna och att dessa är tysta, rastlösa 

och okoncentrerade på lektionerna. Hur lärare uppfattar svårigheter vad gäller 

undervisning av andraspråkselever verkar alltså skilja sig åt beroende på om man är 

SvA-lärare eller lärare i något av övriga ämnen. Vidare är det rimligt att undra varför 
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eleverna enligt vissa ämneslärare är tysta, rastlösa och okoncentrerade. För att 

komma tillrätta med det upplevda problemet kanske det skulle krävas att lärarna 

ställde sig frågan: Äger jag något ansvar för att mina andraspråkselever är tysta, 

rastlösa och okoncentrerade och vad skulle jag kunna göra för att förbättra 

undervisningssituationen?  

Värt att lägga märke till är emellertid att ingen av ämneslärarna har föreslagit 

att de eventuellt skulle kunna förbättra sin undervisningssituation genom att 

förändra något hos sig själva. En sådan attityd kan återigen kopplas till Cummins 

resonemang att ”det är andraspråkseleven som behöver fixas till” (Cummins 2001:91) 

snarare än lärarnas kompetens och pedagogiska förmåga. 

Dock går det inte att bortse ifrån det faktum att det krävs fem år för 

andraspråkselever att komma ifatt sina kamrater studiemässigt (Cummins 2001: 89). 

I ljuset av sådana fakta vore det kanske inte orimligt att ifrågasätta skolpolitiken som 

förutsätter att andraspråkselever ska hinna uppnå färdighet i svenska på betydligt 

kortare tid än så. Det skulle också innebära att de andraspråkselever som anländer 

till Sverige i mitten av tonåren språkligt sett generellt inte är redo för att börja 

gymnasiet efter två till tre års språkstudier på Introduktionsprogrammet. Några 

ämneslärare upplevde också att andraspråkselever språkligt är för dåligt förberedda 

när de kommer till gymnasiet och med hänvisning till Cummins (ibid: 89) forskning, 

som visar att det tar fem år för andraspråkselever att komma ifatt studiemässigt, har 

de kanske inte helt fel. Vidare skulle ämneslärarnas ståndpunkt eventuellt kunna 

antyda att de anser att SvA-lärarna godkänner andraspråkseleverna i svenska i ett för 

tidigt skede eller att de godkänner dem för att vara snälla. Hur det än ligger till med 

den saken pekar resultatet på att det mellan SvA-lärare och ämneslärare förekommer 

olika syn på vilken kunskapsnivå andraspråkselever bör ha uppnått när de börjar 

gymnasiet. 

Utifrån resultatet kan likaså konstateras att tolv av tretton lärare upplever 

någon form av svårigheter i relation till sin undervisning av andraspråkselever. Det 

indikerar i sin tur att situationen lämnar en del övrigt att önska och att det därmed 

troligen fordras åtgärder såväl på skolpolitisk nivå som på individnivå. 
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4.7 Lärares syn på hur deras eventuella förväntningar 
påverkar elevers prestationer  

 
Nio lärare kände ingen tvekan om att positiva förväntningar påverkar elevernas 

prestationer på ett gynnsamt sätt. Det påpekades att höga förväntningar alltid 

främjar elevers lärande och att deras självkänsla stärks om man tror på dem. 

 

Ja, det är klart, höga förväntningar, positiv förstärkning gör att eleverna 

presterar på toppen av sin förmåga.  

 

Därutöver uttryckte en ämneslärare att hon har samma förväntningar på alla elever 

när en kurs börjar men att hon sedan blir frustrerad när hon märker att 

andraspråkseleverna har svårt att förstå det som sägs. 

 

Har samma förväntningar på alla när en kurs börjar men när jag märker att 

de har svårt att förstå vad som sägs blir jag frustrerad. 

 

Det som framträder i det här avsnittet är att en ämneslärare blir frustrerad när 

andraspråkseleverna har svårt att förstå vad som sägs. En dylik situation föranleder 

frågan hur eleverna då måste känna sig när de inte förstår språket som talas i 

klassrummet. Kanske skulle en förbättrad undervisningssituation kunna 

åstadkommas om läraren vore villig att ställa sig denna fråga. 

Enligt Cummins (2001:98) förutsätter en fungerande undervisning att 

andraspråkseleverna känner sig välkomna i klassrummet och inte minst att deras 

lärare tror på dem och förväntar sig att de ska lyckas med det de företar sig. 

 

4.8 Lärares syn på andraspråkselevers förutsättningar 
att uppnå kursmålen i deras respektive ämnen 

 
Uppfattningarna om andraspråkselevers förutsättningar att uppnå de angivna 

kursmålen gick isär något och fem lärare företrädde en syn representerad av 

pessimistiska förtecken. En åsikt var att eleverna har sämre förutsättningar att klara 

kursmålen om de inte kan språket. Därutöver beskrev en ämneslärare att hon kände 

sig uppgiven eftersom skolsituationen inte är rättvis mot eleverna då de saknar de 

förkunskaper som krävs för att lyckas.  
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Jag kan ibland känna mig uppgiven då de inte har de förkunskaper som 

krävs för att klara kursen. Det känns inte rättvist mot dem. Det måste 

påverka deras självkänsla att misslyckas pga språket. De missar information, 

missförstår, förstår ej osv. 

 
Ytterligare en ämneslärare sade sig ha erfarenhet av flera fall där elever kommer till 

gymnasiet med bristfälliga kunskaper, det vill säga då dessa inte förmedlats eller 

förankrats gediget nog under tidigare inlärningsstadier. Vidare betonade någon att de 

angivna kursmålen i engelska är orimliga att uppnå för andraspråkselever eftersom 

de förväntas lära sig engelska på tre år medan ”svenska” elever får undervisning i 

ämnet i sex till sju år. 

Tre lärare bedömde att det är individuellt huruvida eleverna har förmåga att 

klara de angivna målen medan en positiv syn framfördes av fyra lärare som avgjorde 

att deras andraspråkselever har goda förutsättningar att uppnå kursmålen.  

 

De har goda möjligheter att uppnå målen. 

 

Här visar resultatet att fem lärare hade en pessimistisk syn på andraspråkselevers 

förutsättningar, något som står i direkt motsats till vad två av dem uttryckt i Avsnitt 

4.7, där det framhölls att höga förväntningar alltid främjar elevers lärande och att 

deras självkänsla höjs om man tror på dem. Möjligen kan det vara så att en del lärare 

gärna vill tro på sina andraspråkselever men att de innerst inne har svårt för att göra 

det. För övrigt förefaller det som om majoriteten av informanterna generellt bedömer 

att andraspråkselever börjar på gymnasiet utan att ha förvärvat de förkunskaper som 

krävs.  

 

5 Avslutning 

Detta kapitel inleds med Avslutande reflektioner och diskussion och därefter ges 

förslag till vidare forskning. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring metodval och 

metodkritik. 

 

5.1 Avslutande reflektioner och diskussion 
 
Som redan framhållits i Kapitel 3 går det självfallet inte att generalisera utifrån det 

kvalitativa resultat som genererats i denna studie. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att lärarnas uppfattning till största delen inte stämde väl överens med 

andraspråkselevernas. Endast i tre fall överensstämde uppfattningarna väl: i Avsnitt 
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4.1 Lärares uppfattning om andraspråkselevers attityder till skrivande i allmänhet, i 

Avsnitt 4.4.3 Språkval samt i Avsnitt 4.4.4 Skäl till att behärska ett korrekt 

skriftspråk. Eventuellt skulle detta resultat kunna vara ett tecken på att lärare 

behöver skapa bättre relationer till sina andraspråkselever. Cummins (2001:98) 

understryker hur fundamentalt det är att lärare skapar en god relation till sina 

andraspråkselever och han framhåller att ”Ingen är viktigare än läraren i den här 

processen.” (Ibid:98, se Avsnitt 2.3. Kursivering i original.) 

Därutöver framgår det att ämneslärare tenderar att skjuta över upplevda 

svårigheter i samband med undervisning av andraspråkselever på eleverna. Ingen av 

informanterna som deltog i studien reflekterade överhuvudtaget över att det 

eventuellt skulle kunna finnas något som han eller hon skulle kunna göra för att 

förbättra sin respektive undervisningssituation. Om en effektiv undervisning i en 

andraspråkskontext ska kunna äga rum är det enligt Cummins (2001:89) ett måste 

att lärare utvidgar sina perspektiv och omdefinierar sina roller, både individuellt och i 

grupp. Något annat han framhäver är att såväl lärare som skolan generellt har en 

benägenhet att tycka att det är andraspråkseleverna som äger problemet och att det 

kan lösas bara de lär sig målspråket bättre (ibid:90). Min åsikt är att det torde vara 

varje lärares ansvar att rannsaka sig själv i syfte att förbättra skolans gemensamma 

arbete. 

Vidare förefaller det som om en del ämneslärare är ovilliga att anpassa sin 

ämnesundervisning för att kunna möta andraspråkselevers behov. Detta strider mot 

de direktiv som anges i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (se Avsnitt 4.3.2) 

där det stipuleras att lärare ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Enligt Holmegaard & Wikström (2004:540 – 542, se Avsnitt 4.3.2) är 

det helt nödvändigt att andraspråkselever får delta i ämnesundervisning för att kunna 

utvecklas språkmässigt.  

Framhållas bör även att det fanns ett par frågeställningar där det i stort sett 

rådde konsensus mellan informanterna. Således var lärarna överens om att 

modersmålsträning skulle kunna hjälpa andraspråkseleverna att lära sig skriva 

svenska bättre (se Avsnitt 4.5). Om det ska kunna bidra till andraspråkselevers 

skrivinlärning på ett positivt sätt, fordras dock att skolan omsätter sådana tankar i 

praktiken. För det skulle krävas mer personalresurser i form av modersmålslärare 

vilka behöver representera alla de olika språk som förekommer på skolan. 
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När det handlade om eventuella upplevda svårigheter i samband med lärarnas 

undervisning av andraspråkselever, uppgav tolv av tretton informanter att de erfarit 

problem, om än av olika natur (se Avsnitt 4.6.2). Utan tvivel begränsas många skolor 

av ekonomiska ramar med bristande resurser som följd men som jag ser det, är den 

enda vägen till en sundare skola att samhälle, skolpolitiker, skola, lärare, föräldrar 

och elever samarbetar. Deras mål bör vara att komma fram till en konstruktiv lösning 

som i första hand gynnar andraspråkseleverna men naturligtvis också lärarna. 

Det kunde också konstateras att en del ämneslärare upplevde att 

andraspråkselever börjar på gymnasiet utan att ha de nödvändiga kunskaper i 

svenska som krävs (se Avsnitt 4.6.2). Enligt Cummins (2001:89) tar det fem år för 

andraspråkselever att komma ifatt sina klasskamrater studiemässigt eftersom de har 

ett annat förstaspråk. Därför finns det skäl att ifrågasätta skolpolitiken som 

förutsätter att andraspråkselever ska hinna uppnå färdighet i svenska på betydligt 

kortare tid än så. Det skulle också innebära att de andraspråkselever som anländer 

till Sverige i mitten av tonåren språkligt sett generellt inte är redo för att börja 

gymnasiet efter två till tre års språkstudier på Introduktionsprogrammet. Några 

ämneslärare upplevde också att andraspråkselever språkligt är för dåligt förberedda 

när de kommer till gymnasiet och med hänvisning till Cummins (ibid: 89) forskning, 

som visar att det tar fem år för andraspråkselever att komma ifatt studiemässigt, har 

de kanske inte helt fel. Resultatet pekar därmed på att det mellan SvA-lärare och 

ämneslärare förekommer olika syn på vilken kunskapsnivå andraspråkselever bör ha 

uppnått när de börjar gymnasiet. En sådan situation är enligt min mening såväl 

oönskad som problematisk och gynnar inte samarbetsklimatet på en skola. Vad värre 

är, det är andraspråkseleverna som kommer i kläm när lärare blir frustrerade och 

missnöjda till följd av vad som måste ses som lärares inbördes olika syn på, och 

tolkning av, bedömningskriterier. 

Därutöver kan det tyckas beklämmande att endast fyra lärare bedömde att 

samtliga andraspråkselever i deras respektive ämnen hade goda förutsättningar att 

uppnå de angivna kursmålen. Det faktum att majoriteten av informanterna ansåg att 

positiva förväntningar påverkar elevernas prestationer gynnsamt, avspeglas inte här.   

En situation som denna kan knappast uppfattas som optimal utan antyder snarare att 

skolan, sedd i en andraspråkskontext, behöver förändras i flera olika avseenden om 

den ska kunna leva upp till de demokratiska värderingar som föreskrivs i läroplaner 

och skollag. Skolan bör ges mer resurser i form av personal och skolmateriel. 
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Dessutom behöver alla lärare få utbildning i att undervisa andraspråkselever. För att 

andraspråkselever ska känna sig inkluderade i undervisningen borde dessutom 

lärare, rektorer, förvaltningschefer och skolpolitiker se närmare på sitt uppdrag: att 

tillhandahålla en skola för alla. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 
 
Många gymnasieelever, vilka har svenska som förstaspråk, har liksom 

andraspråkselever svårigheter med att bemästra skriftspråket, en problematik som 

inte berördes i den här studien. Följaktligen skulle det vara intressant att intervjua 

förstaspråkselever om deras attityder till skriftspråket. En sådan studie skulle i 

princip följa samma arbetsgång som använts i min tidigare studie (se Kanmert 2011) 

samt i denna studie och genomföras i tre steg: 1. Intervjua förstaspråkselever. 2. 

Intervjua lärare. 3. Jämföra dessa båda studier med de två tidigare. Syftet med denna 

forskning vore således att undersöka om andraspråkselevers attityder till skrivande 

samt lärares uppfattningar om dessa är specifika för just andraspråkselever och deras 

lärare eller om dessa attityder respektive uppfattningar även förekommer hos 

förstaspråkselever och deras lärare. 

 

5.3 Metoddiskussion och metodkritik 

 
I efterhand anser jag att mitt metodval fungerade väl. Intervjuenkäterna var lätta att 

arbeta med och generellt försedde de mig med relevant information i förhållande till 

de frågor som förekom. Som jag nämner i Kapitel 3 Metod och material, anser jag 

intervjuenkäter vara mer tillförlitliga än direkta, inspelade intervjuer som måste 

transkriberas. Dock hade utan tvekan en kombination av båda metoderna varit att 

föredra i min studie men det skulle ha inneburit att intervjua tretton lärare i cirka 30 

till 60 minuter, något det inte fanns möjlighet till. 

Likaså hade det varit önskvärt om min tidigare studie (se Kanmert 2011) hade 

representerat fler informanter än sex eftersom jag då fått ett underlag som troligen 

speglat en bredare uppfattning om andraspråkselevers attityder till skrivande. Det 

skulle också kunna vara så att resultatet hade sett helt annorlunda ut om sex andra 

informanter hade intervjuats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag läser nu min sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Det 
innebär att jag ska skriva mitt examensarbete och jag skulle därför behöva din 
hjälp med att genomföra en liten studie. I den här studien använder jag mig av 
begreppet ”andraspråkselever” och då avses gymnasieelever som har svenska som 
sitt andraspråk. I intervjuenkäten nedan kommer jag att fråga dig om vilken 
upplevelse du har av andraspråkselevers attityder till skriftspråket. Dessutom 
handlar frågorna om vilken uppfattning du har om andraspråkselevers kunskaper 
när det gäller skriftspråket samt hur du ser på deras resultat. Jag ber dig observera 
att jag inte begär att du ska veta svaren på frågorna, utan att jag snarare vill ta 
reda på vad du tror och anser; det finns inga svar som är rätt eller fel. Observera 
också att studien inte syftar till att jämföra första- och andraspråkselever.  
 
Du kommer att vara anonym (ditt namn kommer att fingeras). Jag kommer heller 
inte att ange vilken skola studien har genomförts på. Studien kommer att publiceras 
i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), en databas på internet som är tillgänglig 
för allmänheten. Om du har några frågor angående enkäten kan du ringa mig på 
mobilnummer 070-628 06 91 eller mejla mig: sofi.kanmert@rexnet.flen.se.  
 
När du har fyllt i enkäten, vänligen mejla den till ovanstående mejladress senast 
2012-11-01.   
 
Tack för din medverkan! 
 
Sofi Kanmert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sofi.kanmert@rexnet.flen.se
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Bilaga 2 
 
 
 

Intervjuenkät 
 
 
 
 
Enkäten innehåller flervalsfrågor där du ska markera ditt svarsalternativ med ett 
kryss. För dessa frågor finns även alternativet ”Egen kommentar” där du, om du vill, 
kan lägga till eventuella åsikter. Enkäten innehåller också öppna frågor där du själv 
helt och hållet väljer vilket svar du vill ge.  
 
Om du skulle känna att du inte kan eller vill svara på vissa frågor kan du bara lämna 
dem därhän. 
 
 
1. Jag undervisar i följande ämne/ämnen 
  
  

2. Min erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever är 
  
 (Markera med ett X framför ditt valda alternativ) 
 
  stor 

  relativt stor 

  begränsad 

  mycket begränsad 
  

Egen kommentar:   
 

 
3. Hur upplever du andraspråkselevers inställning till att skriva (till 

exempel berättelser, PM, rapporter, uppsatser, matematikuppgifter 
som kräver skrivande)? Är deras attityd positiv eller negativ?  Du 
kan svara utifrån ett generellt eller ett mer individuellt perspektiv 
eller både och. 

  
 
4. Tror du att andraspråkselever generellt anser att det är viktigast att 

lära sig talad eller skriven svenska (alt. det språk du undervisar i) 
eller både och? Förklara gärna varför du tror som du gör. 

  
  
5. Vilket anser du allmänt är svårast för andraspråkselever, att lära sig 

att tala eller skriva svenska (alt. det språk du undervisar i)? 
Förklara gärna varför du tycker som du gör. 
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6. Upplever du att andraspråkselever generellt tycker att det är i sin 
ordning att använda (skriva) talspråk när de gör sina skrivuppgifter 
(alt. matematikuppgifter som kräver skrivande)? 

  
 (Markera med ett X framför ditt valda alternativ) 
 
  ja 

  nej 

  vet inte 
  
 Egen kommentar: 
 
 
7. Vilka inlärningsstrategier tror du att andraspråkselever generellt 

föredrar när det gäller att lära sig skriva svenska (alt. det språk du 
undervisar i) så bra som möjligt? 

  
  
8. Anser du att andraspråkselever behärskar genrekunskap 

tillfredsställande, det vill säga, vet de till exempel när de ska 
använda formell eller informell stil och kan de anpassa en text till 
avsedd mottagare? Du kan svara utifrån ett generellt eller ett mer 
individuellt perspektiv eller både och. 

  
  
9. När du ger dina andraspråkselever en skrivuppgift (alt. 

matematikuppgift som inbegriper skriftspråk), vad tror du att de 
känner då? (Till exempel att det är kul, tråkigt, svårt eller jobbigt 
eller att de blir glada, engagerade, oroliga eller nervösa)? Du kan 
svara utifrån ett generellt eller ett mer individuellt perspektiv eller 
både och. 

  
  
10. Tror du att skrivträning i andraspråkselevernas respektive 

modersmål skulle kunna påverka hur de presterar skriftligt på 
svenska (alt. det språk du undervisar i)? Motivera gärna ditt svar. 

 
 
11. Vilket språk tror du att andraspråkselever på gymnasiet generellt 

helst skulle skriva på i skolan om de fick välja? 
 
 (Markera med ett X framför ditt valda alternativ) 
 
  svenska 

  engelska 

  sitt modersmål 

  både svenska och sitt modersmål 

  annat, nämligen 
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 Egen kommentar:  
 
 
12. Om man skulle fråga några andraspråkselever varför det är viktigt 

att behärska ett korrekt svenskt skriftspråk, vad tror du att de skulle 
vara benägna att svara?  

 
 Här kan du välja ett eller flera svarsalternativ.  
 (Markera med ett X framför ditt/dina valda alternativ) 
 

  för att kunna bli antagen till en högskole- eller universitetsutbildning 
  

  för att kunna få ett arbete 

  

  för att bli respekterad av svenska skolkamrater 

   

  för att bli behandlad på samma sätt som en individ med svenska som 
förstaspråk av samhället i stort (av till exempel polis, sjukvårdspersonal, 
bankpersonal, butikspersonal) 

    
  annat, nämligen  
 
  
 Egen kommentar:  
 
 
13. Anser du att din lärarutbildning har gett dig de förutsättningar du 

behöver för att kunna undervisa andraspråkselever optimalt? 
 
 (Markera med ett X framför ditt valda alternativ) 
 
  ja 

  delvis 

  nej 
  
 Egen kommentar:  
 
 
14. Upplever du ibland situationer där du märker att andraspråkselever 

muntligt klarar av att till exempel argumentera, resonera och 
reflektera samtidigt som de inte behärskar detsamma i skrift? Hur 
ser du på detta och hur bedömer du deras kunskaper? 

  
  
15. Upplever du några svårigheter i samband med din undervisning av 

andraspråkselever? I så fall vilka? Har du något förslag på hur 
undervisningssituationen skulle kunna förbättras? 
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16. Vad anser du om det direktiv som säger att andraspråkselever ska 
bedömas och betygsättas utifrån samma kriterier som gäller för 
elever som har svenska som förstaspråk? (Undantaget är ämnet 
Svenska som andraspråk där andra kriterier tillämpas.) 

  
  
17. Tror du att dina eventuella förväntningar på dina elevers (såväl 

första- som andraspråkselever) resultat i någon mån skulle kunna 
påverka hur de presterar? Motivera gärna ditt svar. 

  
  
18. Hur ser du allmänt på dina andraspråkselevers förutsättningar att 

uppnå de angivna kursmålen för ditt ämne/dina ämnen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


