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Sammanfattning 

Dagens samhälle blir alltmer mångspråkigt. Ungdomar från olika delar av världen och med 

olika bakgrund och språk samlas inom en och samma sociala praktik för att lära, i skolan. De 

nyanlända eleverna hamnar i olika stadsdelar och börjar integrera sig i olika sociala praktiker, 

vilket ger upphov till att eleverna utvecklar olika erfarenheter och även att de utvecklas olika 

språkligt. Hur påverkar olika sociala praktiker elevernas andraspråksutveckling? Varför är 

språkinlärningen så varierad hos olika elever? Jag har valt att utgå från sådana frågor i min 

studie och förankrar dem i ett sociokulturellt andraspråksperspektiv. Arbetets syfte är att få en 

inblick i ett antal utvalda elevers relation till det svenska språket utanför skolan för att sedan 

koppla ihop det med deras språkutveckling. En ytterligare aspekt av detta blir hur pedagogers 

undervisning kan byggas upp så att elevernas varierande språkutveckling kan tillgodoses på 

bästa sätt. 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie. De intervjuade är åtta elever på en 

högstadieskola som alla har svenska som sitt andraspråk. Elevernas tid i Sverige skiljer sig åt 

och likaså deras förstaspråk. Ett huvudresultat är att de sociala praktiker som eleverna ingår i 

utanför skolan spelar en markant roll i hur de lär sig sitt andraspråk. Språkinlärningen är 

varierad och går inte att förutspå utan det är många olika faktorer som spelar in. Det visar sig 

också att pedagoger bör skilja mellan ankomstålder och inlärningstid när de bedömer 

elevernas språkliga nivå och vid eventuell gruppering av undervisningsgrupper. 
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1.Inledning 

Under hela min utbildning har jag haft ett stort intresse för kulturskillnader och mångspråkiga 

skolor. Något som har engagerat mig lite extra är hur olika skolor går till väga för att möta de 

olika kulturer som finns i skolorna idag. I ett sådant mångkulturellt samhälle som vi har idag 

leder det till att elever med olika etnisk bakgrund med största sannolikhet någon gång möts 

under ett och samma tak, i skolan. Det spelar ingen roll vilken stadsdel du bor i eller vilken 

social samhällsklass du tillhör, mångspråkighet genomsyrar vårt samhälle och min 

förhoppning är att skolan ska få fungera som en frizon där alla olika kulturer får komma 

samman och samspela med varandra. Detta är något som även skolverket önskar uppnå med 

skolan och detta genom att i kursplanen skriva följande: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11 s.8) 

 

Undervisningen ska med andra ord finnas till för alla på lika villkor. Det är ingen lätt 

arbetsuppgift som ställs på lärare och pedagoger. Något som jag har observerat under den 

praktik som getts under utbildningen så består ett klassrum av elever med många olika 

erfarenheter och förutsättningar. Det är sällan, om näst intill aldrig, som ett klassrum består av 

elever som ligger på samma kunskapsnivå. Olikheter är mer vanligt än likheter. På skolor som 

har elever som har svenska som sitt andraspråk finns det olika tillväga gångs sätt för att 

tillgodose dessa elevers behov. Det finns så kallade ”förberedelseklasser” där elever som inte 

behärskar svenska får gå en baskurs som enbart riktar in sig på det svenska språket. Utöver 

det finns det även så kallad SVA undervisning, Svenska som andraspråk. Elever som går i 

SVA läser oftast de resterande skolämnena med övriga klassen men behöver extra hjälp med 

svenskan. Trots det breda forskningsfältet inom språkinlärning finns det stor okunnighet hos 

pedagoger i dagens skolor. Detta innebär oklarheter i hur elever ska placeras, vad det är som 

ska has i åtanke osv. Problemet är ofta att många pedagoger inte ser språkinlärning som det 

komplexa moment som det faktiskt är. Istället för att betänka alla de faktorer som i själva 

verket påverkar språkinlärningen väljer de istället att göra en generaliserande indelning av 

eleverna utifrån ankomstålder. Jag anser därför att behovet av forskning som belyser just detta 
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ämne är stort och min ambition med denna studie kunna förmedla språkinlärningens variation. 

Det är därför jag har valt att rikta in mig på just den här elevgruppen, elever som lär sig 

svenska som sitt andraspråk, och på så sätt belysa variationen i språkinlärningen. 

 

1.2 Debatten om SVA 

Svenska som andraspråk, eller SVA som det kallas, har under en längre tid varit ett debatterat 

ämne. Forskare och lärare har fört fram för och nackdelar till varför man ska ha kvar ämnet i 

skolan. Det har förts debatter i landets olika tidningar, men även på nätet förs det en vild 

diskussion om ämnet. Ett exempel på detta är bloggerskan ”Anna Kaya” som för bloggen ”Ny 

i svenska skolan” där hon följer debatter men även skriver egna inlägg och diskuterar kring 

ämnet SVA. Diskussioner som har förts på bloggen är exempelvis exkludering och 

inkludering av elever och när man kan kalla sig svensk? Är det språkkunskapen man ska kolla 

på eller är det hur man beter sig.  Anna Kaya själv menar på att ämnet SVA bör finnas kvar i 

skolorna tills den dagen då alla läraren har kompetens i ett språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, vilket hon i dagsläget anser inte är fallet. Man skulle kunna säga att debatten om 

SVAs vara eller inte vara är uppdelat i två läger. Det ena lägret anser att SVA är ett 

nödvändigt ämne i svenska skolan med tanke på att nyanlända elever inte besitter de 

baskunskaper som svenska elever redan tillgodosett sig innan skolstart. Det krävs därför en 

anpassad andraspråksundervisning för de nyanlända eleverna (Läst i Göteborgsposten 3 mars 

2012). Det andra lägret i debatten anser däremot att de nyanlända eleverna bör inkluderas i 

”vanlig klass” istället för att exkluderas och få speciell undervisning. Anledningen till detta 

ställningstagande är ofta att diskussionen om vem som faktiskt ska ha SVA blir väldigt diffus. 

Vad som gäller vid uppdelningen anses vara tämligen oklar. Svenska som andraspråk i såväl 

ungdomsskolor som för vuxna invandrare spelar en väldigt viktig samhällspolitisk roll i och 

med att den genom undervisningen möjliggör för eleverna att senare kunna delta aktivt i 

samhället och i arbetslivet. Detta kan vara en orsak till att det ofta är föremål för en intensiv 

debatt i både tidningar och andra massmedier 
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1.3 Syfte 

Syftet med min uppsats är att belysa variationen i andraspråksutveckling hos några 

högstadieungdomar. Huvudfrågan är hur sådan variation kan förklaras. Utifrån intervjuer tar 

jag upp individernas flerspråkiga verklighet och beskriver den i relation till sociala praktiker, 

attityder till och status hos olika språk, liksom ungdomarnas språkbakgrunder och 

språkbiografier. 

2.Andraspråksforskning 

Allt sedan 1970-talet har forskningen om andraspråksinlärning varit aktuell och mycket av de 

tidiga forskningsresultaten ligger fortfarande till grund för det som omfattar andraspråk och 

andraspråksinlärning. Exempel på detta är då man under 1960-talet började se inlärarens 

andraspråk som en egen utveckling, ett så kallat interlanguage (interimspråk). I och med detta 

blev utvecklingen av inlärarspråket mer individuellt och man såg inläraren själv som aktör. 

Det som var skillnad mot tidigare forskning var att man nu skilde mellan målspråket och 

inlärarspråket. Målspråket var då de språk som önskades läras in, och inlärarspråket var 

istället det språk som inläraren själv steg för steg bygger upp. Genom detta byggde man upp 

ett utvecklingsperspektiv på inlärarspråket (Hammarberg 2004). Ytterligare, för den tiden, 

forskningsnyheter var att vuxna andraspråksinlärare inte uppnår en lika hög slutnivå som 

yngre inlärare. Man menade då på att inlärningen stannade upp och man kallade detta för 

fossilisering. Detta kan vidare kopplas till dagens debatt om den kritiska periodens existens.  

Kunskapen om att förstaspråket inverkar på andraspråksinlärningen har funnits med länge 

men det var inte förrän på 1950-talet som det började användas och blev klart uttalat. Detta i 

och med att Weinreich (1953) forskade på hur interferens fungerade i språket, detta hos 

individen men även i den socio-kulturella kontexten. ”Interferens uppstår när individen 

identifierar element (fonem, ord, grammatiska mönster) i andraspråket med motsvarigheter i 

sitt primära språk och underkastar dem det primära språkets regler” (Hanmarberg 2004 s. 31). 

Interferens används dock enbart när resultatet blir negativt och det inte överensstämmer med 

andraspråkets mönster. Skulle det istället bli ett positivt resultat används termen facilitering. 

När det gäller brukandet av termer har utvecklingen gått framåt, även om samma grundtankar 

kvarstår, och man använder sig istället för termen negativ och positiv transfer.  
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2.1  Teoretiska perspektiv på andraspråksforskning  

Andraspråksforskningen har dock fortsatt framåt på många plan även om ovanstående 

fortfarande mer eller mindre kvarstår. I och med utveckling på många plan har forskningen 

idag blivit mer komplex och specialiserad inom många områden. Ur forskningen har det 

uppkommit olika perspektiv på hur man väljer att betrakta andraspråksinlärning, vidare 

kommer en kort genomgång av dessa: 

Typologiskt perspektiv 

”Ett språktypologiskt perspektiv inriktar intresset på fakta och problem som har att göra med 

språkens strukturella uppbyggnad och funktion. Det ger en ram för att jämföra språk och för 

att utforska ett givet språks särpräglade drag” (Hammarberg 2004 s.39). En uppgift som det 

språktypologiska perspektivet har är förutom detta även att försöka förklara varför språkens 

struktur ser ut som de gör genom att söka efter funktionella förklaringar. Det typologiska 

perspektivet har varit viktigt när man har försökt hitta det svenska språkets karakteristiska 

drag och sedan kunna se språket i relation till de övriga språk som finns representerade i 

Sverige. Det finns dock två olika inriktningar av språktypologi då den första är 

klassificerande, vilket då betyder att man jämför språkens strukturläsningar för att sedan 

kategorisera dem och urskilja vilka variationer som finns mellan språken i världen och även 

se vilka likheter och skillnader olika språk har. Den andra inriktningen är istället implikativa 

universaler som används för att studera implikativa samband och hierarkier som gäller 

universellt i språk. Man försöker med andra ord hitta en universell giltighet av olika samband 

i världens språk genom att undersöka världens olika språk.  

Nativistiskt perspektiv 

Noam Chomskys grammatikteori om att alla människor har en långtgående medfödd kunskap 

om hur språk kan vara uppbyggda vilket sedan vägleder inlärningen, är kopplat till det 

Nativistiska perspektivet uppfattning om språkinlärning. Denna medfödda språkkunskap 

kallas för Universell grammatik (UG) och formulerar antaganden om biologiskt givna 

principer för språkets uppbyggnad som sägs gälla för varje individ. UG är dock mestadels 

kopplat till förstaspråksinlärning och får därför inget större utrymme här. Dock bör nämnas att 

diskussionen angående UGs roll inom andraspråksperspektivet ändå finns och att man då 

diskuterar kring huruvida UG endast finns tillgängligt vi förstaspråket eller om den fungerar 

även i andraspråksinlärningen. Detta är dock enbart en diskussion och ett slutgiltigt svar på 

detta finns ännu inte.  
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Funktionellt perspektiv 

I och med ett funktionellt perspektiv ser man språklig struktur i relation till vad den används 

till, dess effektivitet och ändamålsenlighet och dess beroende av yttre faktorer (Hammarberg 

2004). Detta till skillnad mot ”strukturalismen” som istället uppfattar språkets struktur som 

autonomt och oberoende av sin användning och sina yttre betingelser. Två termer som 

förekommer inom det funktionella perspektivet är relationell och ekologisk funktionalism 

vilket då handlar om relationen mellan språklig form och semantisk eller pragmatisk funktion. 

Relationen kan beskrivas genom form-till-funktion och funktion-till-form. Ett exempel på detta 

är att du kan undersöka vilka funktioner artiklar har i svenskan eller tvärt om, se vilka 

formella medel en funktion som definithet uttrycks. Är den av semantisk-begreppslig natur 

(rums eller tidsrelation) eller pragmatisk (talhandlingsförmåga).  

Kognitivt perspektiv  

”Ett kognitivt perspektiv inom andraspråksforskning riktar uppmärksamheten på de processer 

som sker inom individen när språket tillägnas och används” (Hammarberg 2004 s.52). Man 

fokuserar med andra ord på inläraren momentet när denne tar emot eller producerar yttranden, 

automatiserar sin språkfärdighet, väljer mellan sina språk etc. Inom andraspråksforskningen är 

det flera olika områden som har sin grund inom det kognitiva perspektivet, bland annat 

talprocessen och kommunikationsstrategier.  

Interaktionellt perspektiv 

Till skillnad från de förutnämnda teorierna så handlar det interaktionella perspektivet om att 

ha samspelet mellan inläraren och den språkliga omgivningen i centrum. Man undersöker då 

hur samspelet mellan dessa betingar språkanvändningen och språkinlärningen och det är 

interaktionen som ses som grundläggande. I undersökningar inom det interaktionella 

perspektivet använder man sig ofta av NS-NNS (målspråkstalare-inlärare), men även samtal 

mellan inlärare. I och med detta kommer även input kommit att spela en viktig roll då det 

utgör en källa till kunskap om målspråket som kan medtas medföra inlärningsmöjligheter för 

inläraren (Hammarberg 2004). Andra termer som även har en viktig roll inom detta perspektiv 

är negativ och positiv feedback (respons) och stöttning. Med stöttning menar man den hjälp 

som inläraren får från sin samtalspartner genom rättelser, ifyllnader och omformuleringar.  

Andraspråksforskningen har tidigare sorterats in i facket ”tillämpad lingvistik” då de ofta sas 

att det var en forskning som tog över teorier från den allmänna forskningen men sedan 
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tillämpade dem på ett praktiskt sätt. I och med en utveckling inom olika delar av 

andraspråksforskningen har forskningen fått en mer teoretiskt-lingvistisk och en mer praktisk-

pedagogisk intresseinriktning vilket nu utgör en del av den allmänna språkteorin. Utav dessa 

teoretiska perspektiv på språkinlärning rör sig detta arbete främst inom det interaktionella 

perspektivet i och med att jag främst intresserar mig för språkinlärning i relation till sociala 

situationer och språkanvändningsmönster hos individer (se figur 1 sid. 10). 

2.2 Forskningens start 

Andraspråksforsningen började på allvar under 1970-talet. Man började då intressera sig och 

undersöka inlärarspråket, dess uppbyggnad, variation och utvecklingsbetingelser 

(Hammarberg  2004, s.25). Anledningen till att forskningen tog en extra fart under 70-talet 

var den ökade invandringen och behovet att få fram en undervisning för de nyanlända vuxna 

och barn som kom till Sverige. Forskningen om hur man lär sig ett andraspråk har fortskridit 

under årens lopp, och olika forskare har haft olika inriktningar på sina studier. Det finns 

forskning som riktar in sig på fonetik och prosodi, alltså uttalet och andra forskare som istället 

väljer att fokusera på den morfologiska biten av språkinlärningen vilket då är den mer 

grammatiska delen. All denna forskning är intressant och viktig för utvecklingen av ämnet, 

men det kommer dock inte att diskuteras vidare i denna studie. Jag har istället valt att rikta in 

mig på forskning som riktar in sig på vad det är som gör att man lär sig ett andra språk bättre 

respektive sämre. Vart lär vi oss bäst? Jag kommer därför att redogöra om forskning som är 

inriktad på den ”kritiska perioden” och ”bas och utbyggnad”. 

2.3 Forskarnas definition av andraspråksinlärning  

Andraspråksinlärning kan ses på olika sätt. Hammarberg (2004) gör en relativt enkel 

definition av ämnet och menar på att andraspråksinlärning är inlärandet av ett språk i ett land 

där andraspråket talas. Detta i motsats till hur Inger Grönings beskriver 

andraspråksinlärningen i sin avhandling Språk interaktion och lärande i mångfaldens skola 

(2006). Gröning menar först och främst att man bör skilja mellan förstaspråksinlärning och 

andraspråksinlärning i den benämningen att förstaspråksinlärningen även kan handla om 

barns simultana inlärning av sina (två eller flera) modersmål, medan andraspråksinlärningen 

innebär inlärning av ett andraspråk efter att det första språket etablerats, vilket även kallas 

successiv tvåspråkighet. Det finns vissa forskare som anser att gränsen mellan förstaspråk och 

andraspråk blivit svårare att avgöra, en anledning till detta menar Kenneth Hyltenstam och 

Inger Lindberg (2004) är att andelen elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige 
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ökar till skillnad mot tidigare då ”elever med utländsk bakgrund oftast var födda utomlands 

och kom hit med ett redan utvecklat modersmål i bagaget” (s.15). 

 

2.4 Allmän teori om språkinlärning 

Språkinlärning påverkas av flera olika faktorer. För det första får den sociala situationen en 

viktig roll. Detta innefattar storleken hos den grupp de tillhör men även kulturella mönster och 

gruppattityder av skilda slag. Beroende på den sociala situationen får somliga individer en 

mycket god kontakt med infödda talare, medan andra kan vistas flera år i landet utan att få 

särskild många tillfällen att använda språket (Viberg i Cerú 2004, s.15). Den andra delen utav 

språkinlärningen kallar Viberg för språkanvändningsmönster. Detta innebär exempelvis vilka 

personer inläraren talar med och i vilka situationer möter inläraren språket? Här tittar man på 

samspelet mellan interaktion och konversation. Det språkliga material som inläraren tar del av 

refererar Viberg som inflöde. Det gäller med andra ord att inläraren deltar i olika sociala 

praktiker där inflöde av det nya språket finns att tillgå. Undervisning är en ytterligare faktor 

som kortfattat kan sammanfattas med kommunikativa aktiviteter som har fokus på formen, 

dvs. grammatiska exempel, regler och ordförklaringar. Därefter har vi inlärning som en del av 

språkinlärningen. I figuren nedan innebär inlärningen själva inlärningsprocessen, med andra 

ord det mentala som händer hos inläraren. Precis som i figuren så fortsätter inlärningen till 

kommunikativa kompetenser som innebär att inläraren omvandlar inflödet, tolkar detta och 

konstruerar nya yttranden, utflöde. Den näst sista faktorn som Viberg tar upp i sitt schema för 

språkinlärning är individuella skillnader. Denna faktor innehåller moment som bland annat 

motivation, inlärningsstil och allmän intelligens (s.17). Tvåspråkliga drag som är den sista 

faktorn i schemat avser förhållandet mellan strukturen i förstaspråket och strukturen hos 

andraspråket, även kallat målspråket. Inlärningen underlättas markant om första och 

andraspråken har en liknande språkuppbyggnad.  
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Figur 1. En schematisk modell av språkinlärning enligt Viberg (i Cerú 2004). 

 

2.5 Den kritiska perioden 

Forskningen om språkinlärning har pågått länge, och olika forskare har kommit fram till olika 

teorier. Desamma gäller tanken om en kritisk period och huruvida den finns eller inte. Enligt 

en allmän uppfattning är barn bättre på att lära sig språk än vuxna. Detta betyder många 

gånger att barn oftare uppnår en infödd nivå, dvs. ett brytningsfritt resultat, men också att de 

lär sig snabbare och effektivare (Viberg i Cerú 2004). I och med denna uppfattning började 

olika forskare dela upp språkinlärningen till att starta före och efter den kritiska perioden. När 

den kritiska perioden börjar och slutar finns det även där delade meningar om, dock sägs det 

att den upphör vid puberteten, alltså vid ca 13 års ålder. Efter denna ålder ska det alltså, enligt 

viss forskning, vara svårare att lära sig ett nytt språk. Somliga forskare har dock valt att döpa 

perioden till en känslig period, istället för kritiskt. Detta i och med att de anser att perioden 

inte är absolut, utan kan variera (Cerú 2004). Lenneberg uttrycker sig på följande sätt: 

Möjligheten till automatiskt tillägnande enbart utifrån språkligt inflöde verkar 

försvinna efter puberteten och att främmande språk efter denna ålder måste läras 

in genom undervisning och stor medveten ansträngning (Lenneberg 1967:176). 

Ända sedan diskussionen om den kritiska perioden tog fart, har den biologiska förklaringen 

rört hjärnans avtagande flexibilitet eller plasticitet (Abrahamsson & Hyltenstam2004). Man 

menar alltså att hjärnans mognad har med den avtagande språkinlärningsförmågan att göra. 

Begreppet cerebral plasticitet innebär nervcellernas förmåga att ska nya förbindelser och 
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olika typer av förbindelser beroende på stimulus. Troligtvis är förmågan att förstärka 

förbindelser mellan nervceller den neurologiska grunden för inlärning, och då även 

språkinlärning (Abrahamsson & Hyltenstam 2004 s.232). Citatet nedan visar på att detta är en 

debatt med flera åsikter, dock finns det inte utrymme för vidare diskussion av den biologiska 

aspekten av språkinlärning.  

Ska tidiga inlärares fördelar gentemot sena inlärares ses som en följd av en biologisk 

tidstabell för språkinlärning, där biologiska förutsättningar tilltar med hjärnans mognad, 

eller bör det hellre förklaras med barns och vuxnas olika sociala och psykologiska 

förutsättningar för språkinlärning? (Abrahamsson &Hyltenstam 2004 s.222). 

 

2.6 Basen och utbyggnaden 

Att arbeta som lärare i svenska som andraspråk betyder att du precis som jag nämnt tidigare, 

kommer ha en elevgrupp med väldigt olika kunskapsnivåer. För några kan skolstarten vara 

den första kontakt de får med det nya språken, medan andra i elever i samma klass har 

påbörjat sin andraspråksinlärning innan de började skolan. Elever som är nya med det svenska 

språket kommer då att arbeta upp en bas av det nya språket, medan jämnåriga klasskamrater 

med svenska som modersmål vid skolstart fokuserar på utbyggnaden. 

Basen av ett språk är alltså den språkkunskap som man i modersmålet tillägnar sig fram tills 

man är 6-7 år gammal. Denna kunskap handlar bland annat om ordföljd, ordbetoning och 

ordkunskap m.m. Detta betyder alltså inte att barnet vid 6 års ålder kan läsa och skriva, men 

de grammatiska reglerna har grundats, och är alltså basen av språket. Barnet har med andra 

ord innan skolstart tillägnat sig språkets grundläggande grammatik, kan böja orden och 

behärskar uttryck för förfluten tid, nutid och framtid (Bergman & Abrahamsson 2004 s.599). 

En viktig aspekt av detta är att detta komplicerade system som utgör svenska språkets 

grammatik har ett svenskt barn intuitivt lärt sig att använda vid fyra års ålder. Det är dock inte 

enbart det grammatiska delarna av språket som innefattar ”basen”. Att ha baskunskaper av 

språket innebär även att man kan delta i samtal, förstå och göra sig förstådd, man måste med 

andra ord ha kunskap om samtalsstruktur och textstruktur. En viktig del när det gäller basen 

och språkbehärskning över lag är ändå ordförrådet. En svensk sjuårings basordförråd har 

skattats till 8 000- 10 000 ord (Viberg 1993). Thorén (2010) sammanfattar basen inom 

svenska som andraspråk med att säga att ”de infödda svenska barnen ska utveckla och förfina 

ett verktyg som de redan behärskar alla grundläggande delar av. Svenska som andraspråk 
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handlar främst om de delar av språket som de infödda barnen lärde sig innan de började 

skolan”(s.4).  

När eleverna börjar skolan är det dags för utbyggnaden. Utbyggnaden innebär först och främst 

att eleverna lär sig läsa och skriva, samt utökar sitt ordförråd (Thorén 2010). Innebörden med 

ett utökat ordförråd är att eleverna tillägnar sig ett specialordförråd med olika ord som behövs 

inom de olika skolämnena. Eleverna lär sig även att nyansera sitt ordval och en användning av 

olika grammatiska former för att skapa stilistisk variation (Viberg 1993).  

2.7 Kodväxling 

Att använda mer än ett språk när man talar blir allt mer vanlig i och med den stora mäng 

låneord som kommer in i det svenska språket från andra länder. Vi använder oss mer och mer 

utav exempelvis engelska ord vardagligen både i tal och skrift. Lärare och pedagoger 

använder som exempel engelskans ”feed-back” och ”input”. Dessa influenser på språket 

räknas dock inte som kodväxling, utan som låneord. Gränsen mellan kodväxling och låneord 

är hårfin och det kan ibland vara svårt att avgöra vad som hör till vad. Park (2004) nämner 

dock att kodväxling sker hos personer som räknas som två, eller flerspråkiga. Han förklara det 

på följande sätt: 

 

Ett vanligt fenomen hos två- eller flerspråkiga är att de använder olika språk i olika 

situationer. Ett annat fenomen är att de växlar mellan språk i en och samma kontext. 

Denna omväxlande användning av mer än ett språk i ett och samma samtal kallas 

kodväxling (Park 2004:297). 

 

Harriet Sharp (2001) beskriver kodväxling som något som är en medveten användning av två 

eller fler språk inom samma diskurs. För att koppla detta till andraspråkstalare handlar det ofta 

om tvåspråkiga personer som växlar mellan olika språk för att lättare göra sig förstådd och 

detta genom att kombinera språken. Kodväxlingen fungerar då som en hjälp om talaren har 

begränsade kunskaper eller begränsad kontroll av minoritetsspråket (Viberg 2004). Man kan 

se kodväxlingen som en strategi för att kommunicera, men förutom det verkar det även som 

en symbol för olika gruppers identitet, synnerligen inom minoritetsgrupper (Park 2004). 
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2.8 Olikheter i språkutveckling 

Shirley Brice Heath är en utav många som har forskat om språk och språkinlärning. I hennes 

bok Ways with words (1983)  tar Heath upp skillnader mellan olika inlärningskulturer. Där 

beskriver hon hur hon under en 10 års period har studerat hur synen på utbildning skiljer sig åt 

mellan två olika små orter i USA. Heath har under dessa år levt och på nära håll observerat 

olika familjer i de olika orterna för på så vis urskilja de olika inlärningskulturerna. Heath 

(1983) beskriver även hur de olika barnen sedan möttes i skolan och vilka konsekvenser de 

olika inlärningssynerna fick. Det Heath kommer fram till är att skillnaderna mellan de olika 

orterna ”Trackton” och ”Roadville” är markanta när det gäller synen på lärandet. I Trackton 

anser man att lärandet är barnets eget ansvar och att de lär sig genom att delta i olika 

interaktioner då de till en början observerar för att sedan kunna klara av olika moment på egen 

hand. I Roadville är motsatsen till detta stor då föräldrarna ser deras barns lärande som sitt 

ansvar och agerar ”pedagoger” redan vid barnets tidiga ålder. Istället för att låta sina barn 

själva leta efter kunskapen förklarar man istället hur saker och ting går till. Heath visar på ett 

tydligt sätt hur vår språkliga utveckling påverkas av den praktik och den kultur vi växer upp i. 

Barn från två olika delar av en och samma stad kommer med andra ord till skolan med väldigt 

olika praktiker och erfarenheter i bagaget som de sedan ska försöka använda för att tillgodo se 

sig ytterligare kunskap. Detta behöver dock inte betyda att de är olika begåvade, utan att de 

istället skiljer sig på det språkliga stadiet då de är vana vid olika språklig praktiker. Språkliga 

skillnader mellan olika kulturer kan med andra ord bli en barriär och ett hinder mellan 

språket, kunskapen och eleven.  

 

2.9 Broar mellan kulturer i ett sociokulturellt perspektiv 

Likande forskning som Heath genomförde har även utförts i Sverige, dock med en annan 

frågeställning. Ett exempel på detta är Broar mellan kulturer- somaliska barns 

språksocialisation i hem och förskola i Sverige (Obondo 2005) som presenterar resultatet av 

Somaliaprojektet som var en etnografisk studie som utfördes i början av 2000-talet i en förort 

i Stockholm. Det som studien riktade in sig på var att fråga sig vad som skilde de olika 

lärandemiljöerna åt som barnen i studien mötte i både förskola och hemmet. Författaren 

ställde sig frågan om hur språk, litteracitet och mångskiftande kulturella värderingar spelar 

roll i de somaliska barnens liv. För att svara på detta deltog olika familjer i denna studie för att 

alla ge sin syn på lärande och uppfostran utifrån flera olika sociala praktiker.  Fokus låg med 

andra ord på den sociala och kulturella miljö där dessa barn socialiserades och de olika 
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miljöerna för lärande. Margareta Obondo (2005) menar på att ” barn som växer upp i 

tvåspråkiga eller flerspråkiga miljöer hoppar mellan olika stilar, sociolekter och språk på ett 

annat sätt som gör det möjligt för dem att ingå i nätverk och få kamrater från andra etniska 

grupper. Detta leder även till att de ka vara med i formella såväl som informella aktiviteter” 

(s.91). 

”I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär 

oss i olika situationer” (Säljö 2000, s.27). 

Detta citat sammanfattar vad det sociokulturella perspektivet går ut på ett relativt enkelt rätt 

och det är även samma utgångspunkt som Obondo har haft i sin undersökning. De somaliska 

barnen var på olika sätt hela tiden omgivna av lärande miljöer. Huvudtanken i det 

sociokulturella perspektivet är med andra ord just detta, att lärandet sker överallt och inte är 

begränsat till ett visst område eller en viss social miljö. Dock menar de sociokulturella 

efterföljarna och även grundaren av teorin, Vygotskij själv att lärandets helt centrala del är 

kommunikativa processer. De kommunikativa processerna gör att man blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter och det skapas en medvetenhet om lärandet (Säljö 2000). Den 

amerikanska psykologen John Dewey beskriver detta genom följande; ”the very process of 

living together educates” (Dewey 1966). En tanke bakom detta menar Säljö (2000) är att man 

inom det sociokulturella perspektivet ser på världen som så att den fungerar olika i olika 

miljöer, det vill säga när det kommer till exempelvis religion, världsbild, sätt att umgås och 

den fysiska miljön, därmed också lärandet. Det lättaste sättet att lära sig dessa olika 

förhållningssätt är då genom interaktion med människor från de olika kulturerna. Att lära sig i 

ett sociokulturellt perspektiv innebär med andra ord att man tillägnar sig olika sätt att 

formulera och förstå verkligheten för att sedan kunna använda dem för praktiska syften vilket 

kan liknas med det interaktionella perspektivet på andraspråksinlärning (se sid. 7) som även 

det bygger på samspelet mellan lärare och elev, samt den språkliga omgivningen. Dessa två 

perspektiv kommer därför samspela i det fortsatta arbetet om andraspråksinlärning.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärandet inom det sociokulturella och interaktionella 

perspektivet handlar om kommunikation, interaktion och ett obundet lärande utan slut och i 

och med att jag ser på språkinlärningen som något som är knutet till just interaktion och 

sociala praktiker har jag valt att ansluta till detta perspektiv.   
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3. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta av den 

anledningen att jag i min studie kommer att fokusera på ungdomars språkinlärning i och 

utanför skolan, dvs. språkinlärning i olika sociala praktiker. Med detta utgångsläge för studien 

ansåg jag det rimligt att använda mig utav det sociokulturella perspektivet vars grundtanke är 

att samspel mellan kollektiv och individ står i fokus (Säljö 2000).  

För att på bästa sätt uppnå arbetets syfte och på ett så bra sätt som möjligt besvara mina 

frågeställningar har jag valt att använda mig utav och intervjuer. Detta resulterade då i att 

studien blir kvalitativ eftersom jag anser att jag genom att använda denna teknik får en 

djupare insikt i syftesfrågorna och jag som intervjuare har även tillfälle att ställa följdfrågor 

när oklarheter uppstår. Mitt syfte med min studie är just detta, att komma mer på djupet när 

det gäller elevernas sociala praktiker och vardagsliv för att på så sätt urskilja hur variationerna 

uppstår. Detta känner jag att exempelvis en enkätundersökning inom den kvantitativa 

forskningen inte erbjuder. Jag har valt att ha en induktiv ingång med bakgrund och som Britt-

Marie och Peter Sohlberg (2008) förklarar betyder det att induktiva slutledningar med andra 

ord aldrig är bindande eftersom det alltid är möjligt att framtida observationer innehåller 

undantag.  Jag är medveten om att min studie inte kommer att vara något definitivt utan att 

andra resultat med stor sannolikhet kan komma att tas fram vid senare forskning. I och med 

min induktiva ingång kommer jag förhålla mig till semistrukturerade intervjuer vilket betyder 

att frågorna har öppna svarsmöjligheter men att jag som intervjuare ändå kan styra samtalet 

mot de frågeställningar som berör mitt syfte. Svensson och Starrin (1996) menar på att 

intervjuaren i en kvalitativ intervju ibland blir tvungen att utveckla, anpassa och följa upp vad 

som kan vara ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen. 

Detta passar bra med tanke på att de personer som kommer intervjuas är relativt unga, och 

svaren kan då ha en tendens att bli kortfattade och fåordiga. På detta sätt får intervjuaren en 

chans att ställa följdfrågor.  

Per- Gunnar Svensson och Bengt Starrin (1996) beskriver även den kvalitativa intervjun på 

följande sätt: 

Kvalitativ intervju är medel för den forskning som har som mål att upptäcka 

företeelser, egenskaper eller innebörder. Man är här intresserad av att försöka 

upptäcka vad det är som sker, vad det är som händer snarare än att bestämma 
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omfattningen av någonting som är på förhand bestämt (Svensson & Starrin s. 

55). 

De intervjufrågor som jag använt mig av var följande: 

 Hur länge har du bott i Sverige? 

 Hur trivs du? 

 När började du skolan i Sverige? 

 Gick du i skolan i ditt hemland? 

 Vilket språk talar du hemma? 

 Vad har svenskan för status hemma hos dit? Accepterat? 

 Vad brukar du göra på fritiden? 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med svenskan utanför skolan? 

 Känner du dig tvungen att lära dig svenska? Eller klarar du dig på ditt språk? 

 

Frågorna har en koppling till syftet på så sätt att de delvis riktar in sig på individens 

språkbakgrund samt andra sociala praktiker. På så sett får frågorna en sociokulturell grund. 

Dessa frågor användes dock endast som en utgångspunkt i intervjuerna. Därefter använde jag 

mig utav olika följdfrågor för att få ett mer djup och en förståelse i svaren.  

 

3.1 Urval 

Eftersom att jag arbetar som SVA lärare på en högstadieskola i en mellansvensk stad valde 

jag att använda mig utav ett subjektivt urval av personer vilket betyder att jag som forskare 

själv avgör vem eller vilka som ska ingå i undersökningen (Undheim 1998). Jag valde alltså 

att intervjua ett antal specifikt utvalda elever från en utifrån mina undervisningsgrupper. 

Anledningen till att jag valde att intervjua mina egna elever var för det första för att jag redan 

innan visste vilken språklig nivå de befann sig på men även på grund av att jag hade en god 

relation med dessa elever sedan tidigare eftersom jag undervisar dem tre gånger i veckan. En 

ytterligare aspekt som vägdes in var tidsaspekten. Med tanke på den tidsbegränsning som 

fanns för arbetet underlättade det att använda mig utav de elever som jag redan hade en 

relation till istället för att söka representanter på andra skolor. Eftersom att det är viktigt att 

den intervjuade känner sig trygg ansåg jag det bara vara en fördel att eleverna sedan tidigare 
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visste vem jag var. Min förhoppning var att genom detta val kunna skapa en avslappnad 

stämning under intervjun. Valet av elever att intervjua gjordes beroende på hur länge de hade 

varit i Sverige, samt vilket modersmål de hade med syfte att få ett breddat utgångsläge. 

Här följer en kort presentation av de elever som blivit intervjuade. Av integritetsskäl har jag 

dock valt att ändra elevernas namn i det visade resultatet. 

 

Ahmad: Ahmad är 14 år och är född i Sverige. Hans föräldrar kommer ursprungligen från 

Syrien och han pratar därför både svenska och arabiska. När Ahmad var tre år flyttade 

familjen till Dubai där de bodde i tre år innan de flyttade tillbaka till Sverige.   

Cindy: Cindy är 15 år och kommer från USA men har bott i Sverige i 1½ år. Cindy har en 

pappa som är svensk och en mamma som är amerikan. Cindys pappa talade svenska med 

henne under de första två åren, men när hennes lillasyster föddes blev det bara engelska.  

Ali: Ali är 14 år och kommer från Sydafrika. För 1½ år sedan flyttade hans familj till Sverige 

och han började i skolan här. Ali har afrikaanska som modersmål. 

Josef: Josef är 14 år och är född i Sverige. Hans föräldrar flyttade från Iran till Sverige på 90-

talet. Josef pratar både svenska och arabiska men ser arabiska som sitt modersmål. 

Mohammed: Mohammed är 14 år och är född i Sverige. Hans föräldrar kommer 

ursprungligen från Somalia men flyttade till Sverige på 90-talet. Mohammed har somaliska 

som modersmål. 

Emma: Emma är 13 år gammal och kommer från Sydafrika men har även bott flera år i 

England. Hon har nu bott i Sverige i ca 1 år. Varken hennes mamma eller pappa talar svenska. 

Trots sin uppväxt i Sydafrika talar Emma inte afrikanska utan har engelska som modersmål. 

Izabella: Izabella är 15 år och kommer från Italien. Izabella har bott i Sverige i ca 2 år. När 

Izabella kom till Sverige fick hon först gå på en skola som erbjöd förberedelseklass, efter att 

ha bytt skola går hon nu i vanlig SVA klass. Izabella har italienska som modersmål. 

Michaela: Michaela är 15 år gammal och kommer från USA men har bott i Sverige i 3 

månader. Hennes mamma är amerikan och hon har en plastpappa som är från Polen. Michaela 

pratar med andra ord både polska och engelska hemma. Varken hennes mamma eller 

plastpappa kan någon svenska. Michaela har engelska som modersmål. 
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3.2 Upplägg och utförande 

Eleverna som sedan valdes ut fick först och främst själva godkänna sitt deltagande men utöver 

detta skickade jag även ett mail till deras vårdnadshavare för att även få deras godkännande 

till deltagandet. Detta ansåg jag vara viktigt med tanke på att eleverna inte var över 18 år.  

Intervjuerna ägde rum i mitt klassrum vilket är en bekant miljö för både den intervjuade och 

mig själv. Detta med tanke på att den intervjuade skulle känna sig bekväm och även känna till 

miljön som samtalet tog plats i. Intervjutiden skilde sig åt mellan de olika intervjutillfällena, 

men varje intervju varade ca 25-30 min. Efter första intervjun var jag tvungen att ändra min 

intervjuguide. Detta därför att jag insåg att jag genom att ha för strukturerade frågor gick 

miste om mycket information som annars skulle komma fram vid ett mer öppet samtal. Jag 

använde mig vid de senare intervjuerna istället av halvstrukturerade frågor för att få ett mer 

djup i samtalen.   

Alla intervjuer spelades in på min mobiltelefon. Detta med syfte att kunna fokusera så mycket 

som möjligt på den intervjuade och få med så mycket detaljer i språket som möjligt. Genom 

ljudinspelning fick jag med tonfall och ordval på ett mer effektivt sätt än genom att enbart 

anteckna. Jag valde dock att ha ett block med mig vid intervjun för att kunna göra vissa 

noteringar som ansiktsuttryck och andra detaljer som inte kommer med på en ljudinspelning.  

3.3 Etiska överväganden 

I och med att jag har använt mig utav intervjuer är elevernas integritetsskydd viktigt. Till att 

börja med har eleverna alltid haft rätt till att avstå eller lämna intervjun. Det har vara frivilligt 

att ställa upp, och då bör eleven också ha rätt till att avstå (konfidentalitetskravet). Det var 

viktigt att eleven kände sig trygg i att delta i projektet. För att ett integritetsskydd ska finnas 

valde jag att använda mig utav anonymisering av det insamlade materialet, vilket då betyder 

att elevernas namn och andra personuppgifter inte kommer att finnas med vid insamlingen. 

Eftersom jag själv arbetar som lärare och i och med yrkesval har tystnadsplikt och inte får 

prata om elevers hälsa och förhållanden med någon obehörig, kommer jag att överväga vilken 

information som kommer att publiceras och inte (Hermerén 2011). Hermerén delar även upp 

fyra olika krav som bör följas vid utförandet av en forskningsintervju, nämligen 

Informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa 

krav verkar för att intervjupersonen trygghet genom att bland annat all information om studien 
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skall delges innan beslut om att ställa upp måste tas och till vilket syfte och ändamål studien 

kommer att användas till. 

 

3.4 Analysmetod 

Jag började med materialbehandlingen samma vecka som intervjuerna hade gjorts. Detta för 

att jag ville intervjuerna och mötena med eleverna färskt i minnet. Jag valde att till en början 

lyssna igenom intervjuerna en gång utan att göra anteckningar och istället försöka lyssna efter 

det som sen skulle komma att vara relevant för studien syfte. Efter att ha lyssnat på alla 

intervjuer för att få en övergripande inblick lyssnade jag igenom dem ännu en gång, men 

denna gång med större fokus och med anteckningsblock för att kunna göra anteckningar om 

vart på inspelningen de viktiga delarna fanns. Med tanke på de stora antal intervjuer jag 

gjorde och den tidsbrist som var, valde jag att inte transkribera alla intervjuer i detalj. Istället 

valde jag att för det första försöka få fram mina ”nyckelintervjuer” (Thomsson 2010 s.152) 

som fick fungera som Thomsson även kallar för ”dörröppnare”. Dessa intervjuer hjälpte mig 

att öka min förförståelse och jag gick igenom dem extra noga. Enligt Thomsson (2010) är 

syftet med nyckelintervjuer att med hjälp av dem finna uppslag till fördjupad och förändrad 

förståelse. Hon menar på att ”de genomen man vill förstå faller sönder i flera mindre aspekter, 

delar eller pusselbitar, som kan ses som ingångar till något nytt. De här mindre bitarna kan 

betraktas som rubriker, under vilka vi nu kan börja beskriva de vi funnit intressant” (s.152). 

Jag valde sedan att transkribera de delar jag ansåg extra intressanta för att sedan sammanfatta 

övrig information som kom fram.  

I transkriberingen valde jag att få med så många små detaljer som möjligt. Detta för att 

läsaren skulle få en känsla för hur samtalet gick till och även få en känsla för vilken språklig 

nivå de intervjuade eleverna låg på. Genom att även skriva ut ord som ehm, eh osv. vill jag 

förmedla känslan av att vissa elever hade mer svårt för att uttrycka sig än andra. Av samma 

orsak valde jag även att skriva ut meningarna precis så som eleverna sa dem, vilket betyder att 

meningsbyggnaden och andra språkliga delar stundtals är felaktig. Min förhoppning är att 

detta ska ge läsaren en bättre inblick i elevens språkliga kunskaper.  

Efter att ha gått igenom materialet flera gånger började jag granska de skrivna intervjuerna för 

att på så sätt kunna hitta samband, likheter och olikheter. Genom att läsa igenom intervjuerna 

fick jag även i lugn och ro chans att skriva kommentarer och tankar angående materialet och 
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kunde sedan kategorisera upp intervjuerna i olika delar och kategorier. Detta gjorde jag för att 

på ett lättare kunna se mönster mellan elevernas uttalande.  

4. Resultat 

I den här delen kommer jag att redovisa resultat från intervjuerna. Jag kommer att använda 

mig utav vissa direktcitat, men till största delen kommer jag sammanfatta svaren från de olika 

intervjupersonerna.  För att göra det tydligt har jag valt att dela upp resultaten utifrån tre olika 

kategorier som kom fram under analysen och som alla kan kopplas till mitt syfte och 

frågeställning. Dessa är; Svenskan i sociala praktiker, Andraspråkets status i hemmiljö och 

Språkbiografi. Resultatet kommer att tas ut på individnivå då jag redovisar person för person, 

detta för att få en mer tydlig struktur i vidare analys som ska göras i avsnitt 4.5. 

 

4.1Svenskan i sociala praktiker 

Överblick 

I vilken mån och på vilket sätt eleverna får kontakt med svenskan utanför skolan varierar. En 

del elever har fritidsaktiviteter, särskilt sport, där man talar svenska. Andra får kontakt med 

språket mest genom medier, som tv. Vilka kompisar man umgås med är också viktigt för vilket 

språk man använder. 

 

Ahmed: Ahmed får mycket kontakt med det svenska språket även utanför skolan. Han är 

aktiv i många olika fritidsaktiviteter, exempelvis basket och fotboll. Ahmad har många 

svensktalande kompisar som han träffar ofta efter skolan på sina olika träningar men även på 

exempelvis fritidsgården och hemma hos varandra.  

Cindy: Cindy har goda chanser till att komma i kontakt med det svenska språket dagligen 

eftersom hennes pappa är svensk. Dock är det engelska som talas hemma och svenskan 

används bara i skolan då hon är ”tvungen” att prata. Cindy spelar tennis två gånger i veckan 

och får på så sätt svensk input av tränare och andra spelare men även här väljer Cindy att hålla 

sig till engelskan. Utöver tennis så umgås hon med många svensktalande vänner på fritiden.  

C: Just nu är det så enkelt att prata engelska eftersom alla andra förstår. Man 

känner inte att man måste lära sig svenska. Det är svårare för personer som 

kommer från typ Ryssland. Ingen kan ryska så då måste dom ju lära sig svenska, 
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men om man pratar engelska så är det inte så svårt eftersom alla kan det. 

(Översatt från engelska) 

Ali: För Ali är svenskan relativt begränsad till skolmiljö och detta mycket på grund av att 

varken hans mamma eller pappa talar svenska. På fritiden tävlingssimmar Ali och det ger 

honom språklig input från tränare och andra simmare i klubben. Övrig input får Ali bara från 

Tv och radio.  

Josef: Eftersom Josef spenderar största delen av sin fritid vid datorn där programmen är på 

engelska, har han ganska begränsad input av svenskan. Josef berättar att han brukade träna 

kampsport och att han då pratade svenska med tränare och andra elever, men att han har slutat 

nu. Övrig kontakt med språket får han från tv och musik. 

Mohammed: Mohammed bor i ett väldigt invandrartätt område där han till största del talar 

sitt förstaspråk, somaliska. Mohammed har inga speciella fritidsintressen utan sitter gärna 

hemma och kollar på Tv eller spelar Tv-spel. Han säger att den språkliga input han får av 

svenskan med andra ord enbart är från Tv:n.  

Emma: Ingen utav Emmas föräldrar talar svenska och hennes input av språket är väldigt 

begränsat till skolmiljö. Hon säger att de tillfällen då hon kommer i kontakt med det svenska 

språket utanför skolan är i affären och när hon tittar på tv med sin lillasyster.  

Izabella: Izabella har många vänner från sin förra skola som hon fortfarande träffar. Hon har 

inga specifika fritidsaktiviteter men kommer i kontakt med det svenska språket genom sina 

vänner och tv-program. Izabella tycker att det är svårt att få människor att prata svenska med 

henne, hon uttrycker sig på följande sätt:  

I: Problemet är att det är jättesvårt att få kontakt med svenska personer när man 

är invandrare själv. För att (ehh)..svenskar..(eh) om dom vet att du kan lite 

svenska men mycket engelska då dom brukar prata engelska med dig. Och..(eh) 

för att dom tycker  det är coolt att prata engelska. (Åh).. och det är svårt (eh).. att 

lära sig svenska för att alla pratar engelska med dig.  

Michaela: Michaela har varit i Sverige väldigt kort tid och tycker att hon inte har hunnit 

bygga upp ett ordentligt kontaktnät. Hennes input av det svenska språket utanför skolan blir i 

och med det näst intill inget alls. Hon försöker kolla på Tv och lyssna på radio men tröttnar 

när hon inte förstår.  
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4.2 Andraspråkets status i hemmiljön 

Överblick: 

Beroende på hur länge eleverna har varit i Sverige varierar också i hur stor utsträckning 

svenskan används i hemmiljön. Många utav eleverna har tre eller flera språk som de arbetar 

med samtidigt vilket gör att det är svårt för dem att balansera vilket språk som ska 

prioriteras. 

 

Ahmad: Eftersom Ahmad är född i Sverige är det svenska språket en del av hemmiljön. Hela 

familjen talar svenska och det är det språk som familjen kommunicerar på. 

Cindy: Cindys pappa är svensk och svenskan har därför en given roll i hemmet. Dock menar 

Cindy på att hon ändå använder sig till största del av engelskan när hon kommunicerar med 

sina föräldrar. Skulle hon vilja prata mer svenska skulle det dock vara utan konstigheter.  

Josef: Josef menar på att han inte skulle ha några problem med att prata svenska hemma utan 

att familjen ofta blandar svenska och arabiska.  

J: Asså..det beror på. Om jag snackar med en person som är svensk, då snackar 

jag bara svenska. Men (eh..)typ om de är min kusin eller så, då blir de bara så 

här ah(!) arabiska, svenska. Man blandar allting. 

Mohammed: Mohammeds familj skiljer sig lite åt från övriga intervjuade på det sättet att 

även fast familjen har bott en längre tid i Sverige, och Mohammed själv är född här, så är det 

svenska språket inte välkommet i hemmet.  Följande utdrag är från intervjudelen då jag 

frågade om vad Mohammeds föräldrar skulle anse om att han pratade svenska hemma: 

M: (ehh)..oftast skulle dom säga..Dom skulle säga prata somaliska eftersom det 

är ditt förstaspråk. Om de..om du glömmer din förstaspråk så kommer du inte 

klara av dom andra..språken. 

I: Så tycker de att svenskan kommer i andra hand? 

M: Ja. 

Ali: För Ali är svenskan ett accepterat språk hemma, dock är det inte ett språk som används 

mycket på grund av att föräldrarna inte behärskar språket speciellt bra. Ali menar på att han 
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inte ser någon anledning till att prata svenska hemma eftersom att hans föräldrar inte skulle 

förstå så bra, men de skulle inte heller vara emot det. 

Emma: Emma lever ett sorts dubbelliv mellan två språk. Hon ska tala svenska i skolan, och 

engelska när hon är hemma. Eftersom Emma har en lillasyster som gärna härmar är hennes 

plastpappa rädd att hon ska vara ett dåligt inflytande på henne om hon pratar svenska hemma 

(plastpappan vill att lillasystern ska lära sig engelska). Därför är det svenska språket inte 

tolererat alls i hemmet.  

E: Det är svårt för mig. I skolan måste jag lära mig svenska och alla pratar 

svenska med mig här. Så när jag kommer hem pratar jag svenska. Men min 

pappa vill inte att jag pratar svenska hemma. Han vill att jag pratar engelska 

hemma och svenska utanför hemmet. Så mina föräldrar försöka involvera mig 

mer i engelska eftersom jag har lärt mig mer ord på svenska i skolan. Det är 

svårt att veta vilket språk man ska lära sig först. (Översatt från engelska). 

 

Izabella: Det svenska språket är väl accepterat hemma. Dock känner Izabella ingen glädje av 

att tala språket hemma eftersom hennes mamma inte förstår svenska. Det finns även annan 

sida som spelar in, denna ser vi i ett utdrag ur vår intervju: 

I: Jag skulle få prata svenska hemma. Min mamma skulle bli jätteglad eftersom 

hon gärna vill lära sig svenska. Men (ehh).. Det är svårt. För jag pratar bara 

italienska med min mamma, så (ehh).. Om jag inte pratar med henne jag är rädd 

att jag ska glömma bort italienskan.  

 

Michaela: Michaelas förstaspråk är engelska, men eftersom hennes plastpappa är från Polen 

talar hon även polska. Det är därför Polska som till den största delen talas hemma.   

I: okey, så vilket språk talar du hemma då? 

M: Polska. 

I: Så du pratar inte engelska hemma heller? 

M: (Eh)..väldigt sällan. Om det bara är jag och min mamma så gör jag det.  
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Vidare i intervjun talade Michaela om att hennes pappa helst ser att hon pratade polska när 

han är hemma. Det fanns med andra ord inte mycket plats över för svenskan.  

 

4.3 Språkbiografi 

Översikt: 

Ankomståret och tiden för startad språkinlärning varierar mellan eleverna. Majoriteten av 

eleverna har dock börjat lära sig svenska i tonåren och har med andra ord ett väl utvecklat 

förstaspråk när inlärningen av andraspråket börjar. Orsaken till att inlärningen börjar sent 

är även den olika, men stadsdel och andra uppväxtvillkor spelar in. 

 

Ahmad: Eftersom att Ahmad är född i Sverige fick han under sina första år input både i 

svenska och arabiska. Det var dock arabiska som till största delen talades hemma och Ahmad 

själv säger att han ser arabiskan som hans första språk (L1). Eftersom han vid tre års ålder 

flyttade till Dubai fick arabiskan en självklar plats och svenskan började inte utvecklas förens 

de tre år senare flyttade tillbaka och Ahmed började förskolan, då som 6 åring.  

Cindy: De första två åren fick Cindy en jämnt fördelad input av både svenska och engelska 

eftersom hennes pappa enbart pratade svenska med henne. Dock var engelskan dominant 

utanför hemmet eftersom de levde i ett engelsktalande land. Cindy säger att det inte var 

förens för 1 ½ år sedan, när de flyttade till Sverige permanent som hon började lära sig 

svenska på ”riktigt”, då vid 14 års ålder. Innan dess har hon bara stimulerats av det svenska 

språket på somrarna då de besökte släktningar i Sverige.  

Josef: Josef är född i Sverige och har från en tidig ålder fått både svensk och arabisk språklig 

input. Vid tidig ålder började Josef även på dagis där alla talade svenska, han är dock osäker 

på en exakt ålder men tror att han var ca.2 år.  

Mohammed: Trotts att Mohammed är född i Sverige började han inte lära sig svenska förens 

vid skolstart, alltså vid 6 års ålder. Detta tror Mohammed beror på att han inte gick på dagis 

när han var liten, utan istället var hemma med sin mamma och syskonen. Även när han var ute 

och lekte med andra barn pratade han sitt förstaspråk, somaliska eftersom de flesta av hans 

grannar pratade samma språk. Mohammed säger själv att han inte tror att behovet för 

svenskan fanns när han var liten, han klarade sig ändå.  
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M: (ehh)..inte bra. (Eh ah), jag pratade inte bra svenska innan jag skulle börja 

skolan. För att, asså den här skolan de (eh..) det är (stadsdel) och dom har inte 

exakt riktigt bra lärare som här. 

I: Så då var det inge bra? 

M: Nej..När jag börja skolan sen jag kunde inte så mycket..(eh..) som att börja 

om från början. 

                          I: var det svårt att läsa sig? 

M: Visst, det var det. Meh..efter det så (eeh)..så försökte mina föräldrar att 

utveckla mig mer eftersom skolan skickade och sa att han måste utvecklas i sin 

svenska mer. 

 

Ali: Ali kom till Sverige när han var 13 år och det var då han började lära sig svenska. Ali har 

aldrig gått i någon förberedelseklass utan har endast läst svenska 3 gånger i veckan genom 

SVA. 

Emma: Emma har bara bott i Sverige i ett år, och det är även så länge som hon har lärt sig 

svenska och då genom att läsa SVA tre gånger i veckan. Hon var alltså 13 år när hon började 

lära sig språket. 

Izabella: Izabella var 13 år när hon kom till Sverige och började då lära sig Svenska i en 

förberedelseklass på den skolan hon gick på då.  

Michaela: Eftersom Michaela kom till Sverige för bara tre månader sedan är det också under 

den perioden som hon har börjat lära sig svenska. Hon var alltså 15 år när hon började lära sig 

svenska och går nu i SVA klass.  
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4.4 Sammanfattning av resultat 

Jag kommer i den här delen att sammanfatta resultaten av intervjuerna och även kategorisera 

svaren för att underlätta den kommande analysen. I både sammanfattningen och analysen 

kommer jag att använda mig av ett fåtal specifika termer, och för att undvika oklarheter följer 

här en kort förklaring på dessa: 

L1 resp. L2- När man talar om andraspråksinlärning definierar man första och andraspråket 

med L1 (language one) och L2 (language two). L1 är med andra ord de språk som inläraren 

lär in först, även kallat modersmål, L2 de språk som lärs in när ett annat språk redan är befäst. 

Simultan tvåspråkighet- Utvecklas hos barn som växer upp med två språk från födseln och 

dessa två språken används parallellt under uppväxten. 

Succesiv tvåspråkighet- Utvecklas hos barn som från födseln lär sig ett första språk och senare 

lär sig ett andraspråk när det första redan är etablerat (Gröning 2006). 

Förberedelseklass: När barn kommer nya till Sverige har de på vissa skolor möjlighet att gå i 

förberedelseklass vilket är en klass som enbart riktar in sig på svenskan. Eleven har då till en 

början inga övriga ämnen utan fokuserar helt på svenskan.  

 

De intervjuade elevernas tankar och erfarenheter visade sig skilja sig ganska mycket åt mellan 

varandra. Olikheterna finns inte enbart mellan de elever som är födda i Sverige respektive de 

som flyttat hit vid senare år, utan även inom dessa två grupper. När det gäller de elever som 

kommit till Sverige relativt nyligen så finns det olikheter i och med att hälften av de elever 

som jag intervjuat som har kommit till Sverige i tonåren så är det bara en utav dem som har 

fått chansen att gå i förberedelseklass. Övriga har läst svenska enbart tre gånger i veckan, och 

samtidigt som detta läst övriga skolämnen och även ett ytterligare främmande språk (franska 

eller spanska). Samma olikheter finns att hitta hos de elever som är födda i Sverige, då enbart 

en utav dem har gått på dagis som liten samtidigt som de andra eleverna varit hemma med 

familjen.  

Av de intervjuade eleverna är det endast två utav dem som har utvecklat de två språken 

relativt simultant, dvs. samtidigt. Anledningen till att jag säger relativt är att Ahmad under tre 

år fick ett avbrott i sin svenskinlärning då de flyttade till Dubai. Övriga elever, oberoende av 

om de är födda i Sverige eller inte, har lärt sig svenskan när basen av L1 redan varit utvecklat 

(för förklaring av basen, se sid.5). Vi talar med andra ord om en succesiv 
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andraspråksinlärning. När det gäller hur mycket de kommer i kontakt med det svenska språket 

utanför skolan finns det även där många olikheter mellan eleverna. Av de elever som är födda 

i Sverige har Ahmad och Josef ett brett nätverk där de samspelar med andra ungdomar i 

samma ålder och där samtalet till största del är på svenska. Däremot har Mohammed en mer 

begränsad input av det svenska språket och använder sig istället mer av L1 i hemmiljön. De 

inflyttade eleverna har av olika orsaker inte lika mycket kontakt med svenskan utanför skolan. 

Tre utav fyra elever har föräldrar som inte kan språket vilket gör att de inte kan tala svenska 

hemma, Cindy har en svensk pappa men väljer ändå att tala på engelska utanför skolan. 

Hälften av dessa elever är aktiva i någon sorts fritidsaktivitet och får på så sätt kontakt med 

svenskan, medan de resterande eleverna inte har något utvecklat kontaktnät och på så sätt inte 

har chansen att få ytterligare input. Hur accepterat språket är i de olika elevernas familjer är 

olika både mellan de elever som är födda i Sverige och de som flyttat hit vid senare ålder. Av 

de elever som är födda i Sverige är det bara Mohammeds föräldrar som inte anser det vara 

lämpligt att tala svenska i hemmet. Samma sak gäller även de mer nyanlända eleverna då 

Emmas föräldrar inte accepterar svenska i hemmiljön. Övriga elever, oberoende av om de är 

nyanlända eller inte, har föräldrar som accepterar svenskan även fast det i vissa fall spelar 

mindre roll då föräldrarna inte behärskar språket.   

4.5 Analys av resultat 

Hur kommer det sig att elevernas språkinlärning är så varierad och hur visas det i 

intervjusvaren? För att på bästa sätt få fram detta har jag valt att analysera varje 

intervjuperson för sig. Detta för att eleverna svar skiljer sig väldigt mycket åt genom enskilda 

analyser hoppas jag på att få en så välstrukturerad analys som möjligt. I analysen kommer jag 

att hålla ett sociokulturellt tänkande för att se hur mycket det sociala samspelet spelar in när 

man lär sig ett andraspråk.  

 

Ahmad: Ahmad har en god relation till det svenska språket och har goda språkliga kunskaper 

i både svenska och arabiska. En oklarhet är dock om tiden i Dubai fick det svenska språket att 

försämras? Men i och med de sociala nätverk som Ahmad rör sig i så hämtar han ständigt upp 

nya språkliga kunskaper vilket gör att han fortfarande utvecklas. Under intervjun kom det 

fram att språken varierar i de olika sociala praktiker han befinner sig i och detta har lett till att 

Ahmad kodväxlar (byter mellan språken) utan svårigheter. Detta innebär även att Ahmad 

kodväxlar mellan olika svenska dialekter beroende på vem han pratar med.  
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Cindy: Cindy har goda möjligheter till att omges av det svenska språket, men har med åren 

ändå valt att kommunicera till största delen på engelska. Det man kan fundera över är hur det 

kommer sig att Cindy ändå har ett väldigt bra uttal och i princip alltid rätt prosodi de gånger 

hon pratar svenska. Kan det vara på grund av den kontakt hon fick med språket under sina 

första två levnadsår? Möjligheten finns att ett frö av den svenska prosodin såddes tidigare 

ändå, nämligen när hon fortfarande låg i sin mammas mage. Forskning säger nämligen att ett 

barn kan höra språkets rytm redan innan det är fött. Det kan vara så att Cindys pappa pratade 

svenska med henne redan innan hon föddes, detta är dock inget som vi vet säkert utan endast 

går att spekulera i. Ur intervjuerna kom det fram att Cindy väljer att tala engelska endast för 

att det är bekvämt. Eftersom det är hennes förstaspråk är det de språk som hon lättast 

kommunicerar med utan att behöva anstränga sig. Trots detta har Cindy, utöver god prosodi, 

ett välutvecklat ordförråd. Detta i och med det kontaktnät hon befinner sig i utanför skolan, så 

som tennis och vänner. Även fast hon själv sällan talar svenska får hon ändå regelbunden 

input från sina vänner och tränare.  

Josef: Genom att Josef är född i Sverige och började på dagis tidigt har han uppnått en god 

språklig nivå i både svenska och arabiska. Han har ett utvecklat nätverk av kompisar med 

olika kulturella bakgrunder och svenskan har en given plats även i hemmiljön. 

Mohammed: Med tanke på att Mohammed är född i Sverige torde han ha goda relationer till 

det svenska språket. Detta är dock inte helt riktigt och mycket utav det beror på familjens 

attityd till svenskan. I och med att Mohammed fick ytterst lite input av svenskan som liten var 

det som att startperioden var när han började skolan. Vi kan alltså likna Mohammeds 

språkinlärning med en elev som flyttade till Sverige vid 6 års ålder och fick börja i skolan på 

en gång. Detta uttalande grundar jag i Ingrid Grönings tankar om att man bör skilja mellan hur 

länge eleven har varit i landet, och hur länge han fått språklig stimulans(2006 s.14). 

Mohammed hade med andra ord inte fått arbetat upp basen i det svenska språket, som man 

annars vanligvis har tillgodosett sig innan skolstart, utan fick istället börja med den när han 

började skolan. Mohammed visar tydliga andraspråkssvårigheter men nämnde under intervjun 

att han anser sig tala mycket bra svenska. Mina funderingar blir då om detta kan bero på att 

den stadsdel där Mohammed bor till största delen består av nyinflyttade invandrare, och att de 

flesta barn och ungdomar talar en s.k. ”Rinkeby svenska”. Ligger orsaken i att Mohammed 

jämför sin svenska med Rinkeby svenska och annan ungdomsslang som han ofta hör i sin 

hemmiljö? I och med att svenskan näst intill inte har någon plats i hemmiljön alls saknar han 

den extra input av det svenska språket som behövs. Risken blir till slut att Mohammeds 
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svenska fossiliseras, dvs. stannar i utvecklingen (Hylenstam, 2004). För att utveckla sitt språk 

är det viktigt att dela i olika sociala praktiker för att på så sätt få en mer bredd i sin 

språkkunskap.  

Ali: Med tanke på Alis korta tid i Sverige har han gjort snabba framsteg i Svenskan och har 

hunnit bygga upp ett relativt stort kontaktnät som hjälper honom att utveckla sin 

språkförmåga. Trots att Alis föräldrar inte kan svenska får han ändå stimulans genom 

fritidsaktiviteter och vänner. Med tanke på att han kom till Sverige vid 14 års ålder hade han 

redan utvecklat mer än basen av sitt L1 men fick då börja om från början med svenskan. Att 

ha ett väl utvecklat förstaspråk kan vara bra vid inlärningen av ett andraspråk i och med att 

man har något att referera till och ”hänga upp” det nya språket på.  

Emma: Emma har en svår situation när det gäller hennes relation till det svenska språket. Hur 

mycket hon än vill lära sig språket så saknar hon den extra stimulansen från ytterligare sociala 

praktiker utanför skolmiljön. Som jag nämnde på s. är det flera olika faktorer som spelar in 

vid språkinlärning, och sociala situationer är en utav grundpelarna. Med det sociokulturella 

perspektivet som grundtanke är det också samspel med andra som saknas för att förbättra 

språkutvecklingen. Den status som svenskan har hemma hos Emma gör också att hennes 

språkinlärning tar skada. Man kan säga att Emma har risk att utveckla en subtraktiv 

tvåspråkighet vilket då betyder att ett språk (L2) lärs in på bekostnad av ett annat (L1). 

Gröning (2006) menar på att ”skillnader mellan hemmets och skolans normer kan leda till att 

tvåspråkiga barn hamnar i ett gränsland mellan olika kulturer”. Detta kan även innebära att 

man hamnar mellan två språk och blir så kallad ”halv språkig”. Inget utav språken utvecklas 

fullt ut. Emma har även samma problem som övriga engelskspråkiga elever, nämligen att hon 

klarar sig bra med engelskan och därför inte känner samma krav på att lära sig svenska.  

Izabella: I och med att Izabella gick i förberedelseklass under sitt första år i Sverige har hon 

ett litet försprång i språkutvecklingen jämfört med andra intervjuade elever som har varit i 

Sverige under lika lång tid. Förberedelseklassen har även hjälpt henne att bygga upp ett 

nätverk där hon kan röra sig efter skolan.  

Michaela: Michaela är den som har kommit kortast i sin språkliga utveckling. Detta beror till 

stor del på den korta tid hon har varit i Sverige, men även bristen på språklig stimulans 

utanför skolan. Michaela har inte hunnit bygga upp något socialt nätverk vilket gör att hon 

inte får samma stimulans som övriga elever som aktiva inom olika sporter. Detta beror dock 

inte på att Michaela inte är sportintresserad, utan istället på att pressen hemifrån är för stor, då 
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hennes mamma inte låter henne spela basket förrän betygen har blivit bättre. Utöver detta har 

Michaela fyra olika språk att balansera mellan. I hemmiljön är det polska som har det 

dominerande utrymmet då hennes låtsaspappa är polack. En anledning till att Michaela då 

väljer att ha engelskt tal när hon exempelvis tittar på tv kan därför vara för att hon tar det som 

ett tillfälle att slappna av. Engelskan är hennes förstaspråk, vilket då är det språk som hon 

behärskar bäst och utan att behöva anstränga sig. Att titta på tv med engelskt tal, istället för 

med svenskt text är därmed ett sätt för henne att slappna av från den annars så stora pressen 

av olika språk.  

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer olika aspekter av uppsatsen att diskuteras. Jag har valt att börja 

avsnittet med en tematisering av huvudresultatet då jag utifrån olika grupperingar diskuterar 

de svar som framkommit ur resultatet. Vidare diskuteras val av metod för att avslutningsvis 

föra en mer allmän diskussion av andraspråksinlärning i relation till forskningsresultaten med 

ett didaktiskt perspektiv.  

5.1Tematisering av huvudresultat 

För att få en mer klar blir över resultatet har jag valt att tematisera elevernas svar och även 

placera in dem i de olika grupperna. Jag kommer nedan att redovisa tematiseringarna för att 

därefter analysera och diskutera hur de olika tematiseringarna kan påverka elevernas 

andraspråksinlärning. Tematiseringarna kommer att vara kopplade till Vibergs (2004) 

schematiska modell på språkinlärning. 

Tematisering 1: Sociala praktiker 

Vi kan urskilja tre olika grupper och sociala praktiker där eleverna, olika mycket får input av 

svenskan utanför skolan. Dessa grupper är tv/musik, Idrott/fritidsaktivitet och svenska vänner. 

Med utgångspunkt i dessa grupperingar kan man även urskilja ett mönster i hur deras 

språkutveckling har utvecklats.  

Tv/musik- Ali, Josef, Mohammed, Emma och Michaela. 

Idrott/fritidsaktivitet- Ahmad, Cindy och Ali 

Svenska vänner- Ahmad, Cindy och Izabella 
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De elever som besitter störst språkliga kunskaper av svenskan är de elever som är mest aktiva 

i olika sociala praktiker. Med sociala praktiker menar jag då exempelvis en fritidsaktivitet 

eller en grupp vänner. Om vi då återgår till grundteorin för detta arbete, nämligen det 

sociokulturella perspektivet på lärandet så stämmer det in bra på denna bild av språkinlärning, 

att man lär tillsammans och genom andra. Detta gäller även Vibergs modell för språkinlärning 

då ”språkanvändningsmönster” är en utav delarna på schemat och som innebär att de personer 

och situationer som inläraren använder språket i, i detta fall lagkamrater och vänner, påverkar 

språkinlärningen. De elever som endast får svensk input genom svensklektionerna i skolan 

saknar därmed två utav de viktigaste delarna i språkinlärning, nämligen den sociala 

situationen och språkanvändning.  Att ha svenskläraren som sin enda inkomstkälla till det 

svenska språket kan därför beskrivas som en brist i språkutvecklingen. Michaelas problem är 

hennes föräldrars syn på det svenska språket och övriga ämnen i skolan. Detta antagande 

grundar jag på orsaken till att de inte låter Michaela spela basket förrän hennes betyg är bättre. 

Det de inte förstår är att mer social interaktion med svenska ungdomar är viktigt för 

språkutveckling, och att hon genom att öka sina språkliga kunskaper även lägger grunden för 

övriga ämneskunskaper som undervisas på svenska i skolan.  

Tematisering 2: Flerspråkighet 

Utifrån hur stor del svenskan har i hemmiljön kan vi även där tematisera olika grupper. En 

enkel tematisering skulle då vara ett språk hemma och flera språk hemma. Dock är det av stor 

vikt med tanke på syftet, att även göra en undergrupp, nämligen bara svenska hemma för att 

på så sätt skilja mellan om eleverna talar sitt modersmål hemma eller sitt L2. Detta medför då 

att den första gruppen, ett språk hemma innebär modersmål (L1). 

Ett språk hemma- Mohammed, Ali och Cindy 

Bara svenska hemma-  Ahmad och Josef 

Flera språk hemma- Michaela, Izabella och Emma 

De elever som bara har ett språk hemma, sitt modersmål har detta av olika orsaker. För vissa 

elever är det på grund av att det är det enda språk som föräldrarna förstår, andra för att 

svenskan helt enkelt inte är ett accepterat språk hemma. Ahmad är den eleven som enbart 

pratar svenska hemma. Anledningen till att jag även satte Josef i den gruppen är för att han 

under intervjun berättade att de till största delen talar svenska hemma, även fast han ibland 

använder arabiska för att kommunicera med släktingar. Övriga elever som har flera språk 
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hemma har olika många språk och olika mycket input. Izabella har svenska och italienska som 

hon använder, medan Emma har engelska och afrikaanska. Michaela har istället engelska och 

polska. Det är alltså endast Izabella som använder sig utav svenskan hemma, medan Emma 

och Michaela istället har två andra språk som de försöker hålla levande. Tilläggas bör att alla 

dessa elever, oberoende av vilken grupp de har tilldelats, läser ett extra språk i skolan, 

spanska eller franska. Något som vid flera tillfällen underlättar andraspråksinlärnigen är då 

första och andraspråket har en liknande språkuppbyggnad. Tittar man på elevernas förstaspråk 

så är det många som har engelska som L1, vilket då enligt Vibergs schematiska del 

”tvåspråkiga drag”, skulle underlätta språkinlärningen med tanke på de likheter som finns 

mellan svenska och engelska. Det som är gemensamt för många utav eleverna är att de mer 

eller mindre använder sig utav kodväxling. Kodväxling är när man växlar mellan olika språk i 

en och samma kontext (Hyltenstam 2004).  Ur intervjuerna framgick det att eleverna själva 

var medvetna om att de kodväxlar, och att de gjorde det olika mycket beroende på kontexten. 

Anledningen till att de kodväxlade varierade också då vissa elever använda sig utav det på 

grund av att den språkliga nivån på det nya språket var för låg, och andra ändrade för att passa 

in i en viss situation. Något intressant som kom fram ur intervjuerna med eleverna var hur de 

såg som positivt och negativt med sina förstaspråk. Cindy menade på att hon inte känner 

samma tvång att lära sig svenska i och med att så många i hennes ålder kan prata bra 

engelska. Är det då svårare att lära sig ett nytt språk när man är äldre med tanke på de 

språkkunskaper jämnåriga elever besitter och speciellt om man har ett så accepterat språk som 

engelska som sitt L1? Detta kan även vara anledningen till att övriga engelsktalande elever 

som deltog i studien inte har utvecklat lika hög språklig kvalité som andra elever vars 

inlärningstid är densamma, men då förstaspråket skiljer sig åt. Detta är dock enbart 

spekulationer och inget som kan sägas vara definitivt.  

 

Tematisering 3: Startålder 

Den sista tematiseringen skulle kunna vara relativt enkel genom att endast göra två 

grupperingar, född eller inte född i Sverige. Detta skulle dock vara felaktigt i och med att det 

från intervjuerna framkommit att vissa elever som är födda i Sverige ändå inte börjat lära sig 

svenska förens vid 6 års ålder då de började skolan. Jag har tagit fasta på Grönings (2004) 

uttalande om att man måste skilja på ankomstålder och tiden för inlärning. Jag har därför valt 

att tematisera det på följande sätt: 
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Simultan inlärning: Ahmad, Josef och Cindy 

Succesiv inlärning: Mohammed och Cindy 

Inlärning vid senare ålder: Ali, Izabella, Emma och Michaela 

Ahmad och Josef är båda födda i Sverige och har lärt sig både svenska och arabiska sedan de 

var små. Det var dock svårt att placera Ahmad under rätt kategori i och med hans flytt till 

Dubai då den svenska inlärningen avstannade, jag valde dock att se hans inlärning som 

simultan med tanke på att han under sina första år lärde sig både svenska och arabiska. 

Samma dilemma fann jag vid placeringen av Cindy i och med att hon under sina två första år 

fick likvärdig stimulans i både svenska och engelska, detta försvann dock då hennes lillasyster 

föddes. Trots detta har hon en grundlig kunskap i den svenska prosodin vilket gör att hon blev 

placerad i både simultan och succesiv inlärning. Mohammed är med andra ord den enda 

eleven som, trots att han är född i Sverige blev placerad inom succesiv inlärning och detta på 

grund av att precis som han själv berättade i intervjun, inte började lära sig svenska förrän 

skolstart vid 6 års ålder. De resterande eleverna har kommit till Sverige vid senare ålder och 

därmed börjat sin språkinlärning sent och med ett i princip fullt utvecklat L1. Om vi kopplar 

detta till den sociokulturella forskningen angående den kritiska perioden ger det oss inget 

definitivt svar på om den finns eller inte. Detta eftersom elevernas sociala omständigheter 

spelar in i beräkningarna, så som språkets acceptans och brist på interaktion i sociala praktiker 

som gör att det är svårt att urskilja vad som är ett resultat av startåldern och vad som är övriga 

faktorer. Detta visas även i det schema som Viberg målar upp angående språkinlärningen då 

en del handlar om ”individuella skillnader”. Det kan exempelvis vara så att språkets låga 

status i hemmet resulterar till sämre motivation eller att interaktion i mångspråkiga sociala 

praktiker leder till varierade inlärningsstilar.  

5.2. Metoddiskussion 
Denna uppsats har in utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och inriktar sig med 

andra ord på interaktion och i detta fall språkinlärning i olika sociala praktiker. Säljö (2000) 

menar på att det sociokulturella perspektivet handlar om att ha samspelet mellan kollektiv och 

individ i fokus och eftersom språkinlärningen är varierad och svår att begränsa till ett visst 

utrymme eller forum anser jag att det sociokulturella perspektivet var rätt metod med tanke på 

det syfte som arbetet hade. Arbetet har även ett interaktionellt andraspråksperspektiv vilket då 

ligger i linje med det sociokulturella perspektivet eftersom de båda har sitt fokus på 

interaktion och inlärning i olika sociala praktiker. Genom det sociokulturella perspektivet har 



34 
 

jag kunna gå igenom intervjusvaren med en öppenhet utan att vara låst vid vissa teorier. Jag 

tror att jag på detta sett har haft en möjlighet att se resultatet ur ett bredare perspektiv för att 

på så sätt kunna urskilja en röd tråd. 

Den kvalitativa intervjun lämnar utrymme till att utveckla och följa upp samtalet under 

intervjuns gång (Svensson, Starrin 1996) vilket var anledningen till att jag valde att använda 

just den metoden. Till en början hade jag en tanke på att använda mig utav enkäter, vilket 

skulle ha sparat mig tid, men jag insåg sedan att enkätsvar skulle bli alltför kortfattade och jag 

skulle gå miste av mycket av det djupare innehållet. De kvalitativa intervjuerna gav mig 

istället en chans att låta eleverna få eget utrymme och istället för en kortfattad utfrågning 

istället se intervjutillfället som ett samtal om elevens egna erfarenheter och åsikter. Detta 

ledde till att vissa samtal blev personliga vilket också var orsaken till att intervjuerna utfördes 

enskilt istället för i fokusgrupper. Mitt syfte var även att eleverna skulle kunna känna sig så 

trygga som möjligt och inte känna att någon annan avbryter eller tar med plats. Eftersom alla 

elevers svar var lika viktiga för studien, var det viktigt för mig att samtliga skulle känna sig 

trygga nog för att kunna ge så ärliga svar som möjligt. 

 

5.3 Reflektioner ur ett lärarperspektiv 
Efter att ha genomfört denna studie har jag mer än innan insett vikten av att språkinlärare tar 

del av olika sociala praktiker för att utveckla sin språkliga förmåga. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande handlar kort sagt om att man lär sig överallt, och tillsammans med 

andra, så även det interaktionella perspektivet på språkinlärning. Inom det interaktionella 

perspektivet har input och stöttning en avgörande roll vilket gör det tydligt varför 

språkinlärningen tar längre tid för vissa elever som enbart får input av det nya språket tre 

gånger i veckan, vilket är fallet. De sociokulturella teorierna blir då endast några vackra 

uttryck men som saknar verklighet. Det blir något att sträva mot, men svårt att uppnå. Som 

pedagog hamnar man i en okontrollerbar situation eftersom vi faktiskt inte kan kontrollera 

vilka sociala praktiker eleverna tillbringar sin tid i utanför skolan. Vår uppgift blir istället att 

försöka tillgodose dem input på rätt språklig nivå under den tiden som vi undervisar, vilket 

inte är en enkel uppgift. Detta dilemma ställs många pedagoger inför varje dag, och det gäller 

inte enbart lärare som undervisar i Svenska som andraspråk, utan även i ”vanliga” klasser i 

och med att det blir allt mer vanligt med mångspråkiga klasser. Hur dessa språkbarriärer ska 

överskridas på ett bra sätt är svårt i och med att varje individ har rätt till att hela tiden 

stimuleras i undervisningen. Många pedagoger menar på att nivåblandade 
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undervisningsgrupper är svaret på detta. Jag ställer mig dock frågan om man då kan förlita sig 

på att de elever som ligger på en högre språkliga nivå alltid ska hjälpa sina klasskamrater som 

ligger på en lägre nivå och fortfarande utveckla sin egen språkförmåga?  Ja, eleverna lär sig 

utav att lära ut till andra, men de måste samtidigt få fylla på sina egna kunskapsluckor med ny 

kunskap. Detta kan vara orsaken till att de resterande pedagogerna istället förespråket 

nivågrupperade grupper, vilket dock inte är ett godkänt arbetssätt. Här har vi grunddilemmat i 

debatten om SVA som nämnts tidigare i uppsatsen, integrering eller exkludering.  Det finns 

fördelar och nackdelar med båda undervisningssätten, det viktigaste är dock att hitta det 

arbetssätt som passar bäst för varje specifik arbetsgrupp och individ.  

Om vi fortsätter diskussion kring hur språkliga nivåskillnader uppstår hos eleverna kan vi se 

en stor skillnad mellan de elever som omges av språket även utanför skolan jämförelsevis 

med de elever som saknar input över huvud taget. Språket är något levande och en färskvara. 

Det är något som måste hållas levande genom ständig input och stimulans. Att enbart få input 

inom skolans väggar gör språket mer till ett främmande språk, än till ett andraspråk. Ett 

främmande språk som lärs in endast explicit i skolan istället för att andraspråk som blir 

levande i och med interaktion i olika sociala praktiker i och utanför skolan. Det betyder att 

eleverna själva har ett eget ansvar när det gäller sin språkutveckling genom att ständig 

stimulans även utanför skolan. Utifrån studiens resultat kan man urskilja att Gröning (2004) 

har rätt i sitt tänkande när det gäller ankomstår och inlärningstid. Det visade sig att 

ankomståren inte spelade en så avgörande roll i språkutvecklingen, utan att det som var 

avgörande var när det sociala samspelet med infödda talare i olika sociala praktiker började. 

Vi har exempelvis Mohammed som är född i Sverige, men ändå inte uppnår samma språkliga 

nivå som Josef som även han är född i Sverige men som till skillnad från Mohammed fick 

språklig input av svenska redan när han började på förskolan. Mohammed fick istället enbart 

input av L1 enda fram till skolstart. För eleverna som kommit till Sverige vid senare år har de 

sociala praktikerna även där en avgörande roll vilket vi ser bevis på hos både Cindy och Ali 

som har ett brett kontaktnät genom olika fritidsintressen och på så sätt får den input de 

behöver för hela tiden utvecklas framåt i sin språkinlärning. Det går därför inte att göra en 

renodlad inlärningsväg där alla kan gå tillsammans, utan språkinlärningen visar sig vara mer 

varierad än så. Det individuella skillnaderna spelar in och gör att man hela tiden måste byta 

ramar och fokus beroende på vilken inlärare som står i centrum, ingen inlärningsmall kommer 

någonsin att passa alla. 
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De elever som blivit intervjuade läser minst tre språk i skolan, varav ett utav dem är ett 

främmande språk (spanska eller franska). Under intervjuerna har det dock framgått att 

majoriteten utav eleverna har två ytterligare språk som de talar hemma. Att balansera fem 

olika språk är inte lätt för någon. Att sedan ha press från olika lärare och föräldrar att prestera 

bra i de olika språken gör det svårt för eleverna att veta vilket språk de ska fokusera mest på 

och ”lära sig först”. Detta är något som jag har reagerat på under arbetets gång och även 

försökt att ändra på min arbetsplats. Det kan inte vara rimligt för en elev som varit i Sverige i 

tre månader att, förutom svenska, även läsa ett främmande språk som även det är nytt för 

eleven. Borde det inte istället vara bättre om eleven fick lägga mer energi på det svenska 

språket som sedan kommer att ligga till grund för en stor del av den senare utbildningen och 

ett fortsatt samspel i ett svenskt samhälle? Frågan är då hur man ska kunna tillgodose alla 

elever samma möjligheter i undervisningen när de kommer från olika bakgrund och har olika 

möjligheter till input utanför skolan. Personligen tror jag inte att det går. Att som lärare vara 

elevernas enda inkomstkälla av det svenska språket tror jag inte kommer att räcka till för att 

uppnå en tillräckligt hög slutnivå. Det krävs då att eleven tar eget ansvar för att få stimulans 

av språket.   

Vad det nya språket som ska läras in har för status i hemmiljön hör ihop med hur 

språkutvecklingen går. Är det ett språk som är accepterat i hemmiljön blir det automatiskt så 

att barnet känner sig trygg med att utforska och prova på, de skapas motivation. En familj som 

stöttar ger även det ytterligare drivkraft till att utvecklas. En familj som tvärtemot inte 

välkomnar det nya språket i hemmet gör det svårt för eleven att ta till sig språket. På så sätt 

får både lärare och elev arbeta i motströms. En anledning till att sådant motstånd uppstår anser 

jag ofta vara en okunskap från föräldrarnas sida. Det krävs ett tätt samarbete mellan inte bara 

lärare och elev utan även mellan lärare och föräldrar då lärarnas ansvar är att förklara vikten 

av att ha goda kunskaper i det nya språket. Det kan ofta vara så att föräldrarna känner en 

rädsla över att deras barn ska ”överge” sitt förstaspråk för att byta ut det mot svenskan. 

Läraren uppgift är då att förklara att barnet inte behöver förlora något språk och detta genom 

att få stimulans av båda språken. En viktig punkt som bör betonas är att L1 har en viktig roll i 

hur L2 lärs in, vilket gör att en stimulans bör finnas i båda språken. Barnet tillgodoser sig då 

istället ett extra språk som ger en nyckel som öppnar många nya dörrar i det nya samhället.  

Sammanfattningsvis vill jag slå fast att arbetet med andraspråkselevers språkinlärning är mer 

komplext än många pedagoger tror. Ovissheten om alla de bakomliggande faktorer som 

mynnar ut i en varierad språkinlärning bör istället omvandlas till kunskap och kunnande hos 
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alla pedagoger, inte bara SVA lärare och jag hoppas att denna uppsats får tjäna just detta 

syfte. 
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